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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
ОТ 11 ЯНУАРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер
за Софийския университет „Св. К лимент
Охридски“ за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 10 000 000 лв. за Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ чрез
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
(2) Средствата се предоставят за капиталови разходи и се разпределят съгласно
приложението.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2
І. Разходи за ремонтни дейности на:
сградата на Ректората – 2 700 000 лв.;
сградата на Физическия факултет – 200 000 лв.;
сградата на Астрономическата обсерватория – 100 000 лв.;
сградата на Факултета по журналистика и
масови комуникации – 130 000 лв.;
сградата на Факултета по химия и фармация –
60 000 лв.;
сградите в кампус „Изток“ – блокове 1, 2,
3 и 4 на бул. Цариградско шосе – 600 000 лв.;
сградата на общежитието на Департамента
за информация и усъвършенстване на учителите – 400 000 лв.;
сградата на общежитието на Департамента
за езиково обучение – 300 000 лв.;

сградата на Факултета по начална и пред
училищна педагогика – 50 000 лв.;
студентски общежития – блокове 17, 41, 52, 55
и 57, и студентски столове 1 и 4 – 4 200 000 лв.;
сградата на Факултета по математика и информатика – 60 000 лв.;
Университетската ботаническа г радина –
гр. Варна – 200 000 лв.
ІІ. Разходи за изграждане и въвеждане на
единна информационна система – 1 млн. лв.
374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
ОТ 11 ЯНУАРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г. в размер 300 000 евро
за предоставяне на финансиране в полза на
Българското републиканско самоуправление
в Унгария – гр. Будапеща, за обновяване и
разширяване на Българския културен дом в
гр. Будапеща, Унгария.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет за
2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата
служба“ по бюджета на Министерството на
външните работи за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Организирането, координирането и
предоставянето на финансирането по чл. 1 се
възлагат на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
Чл. 4. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството
на външните работи за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
ОТ 11 ЯНУАРИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
личните предпазни средства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието
на личните предпазни средства.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните
предпазни средства, приета с Постановление
№ 94 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от
2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 50 от 2014 г.
и бр. 87 от 2017 г.).
2. Постановление № 94 на Министерския
съвет от 2002 г. за приемане на Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
(ДВ, бр. 48 от 2002 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от
21 април 2018 г. с изключение на:
1. параграф 1, който влиза в сила от 21 април 2019 г.;
2. глава трета на наредбата, която влиза
в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към личните
предпазни средства;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на
съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;

ВЕСТНИК
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4. редът за издаване на разрешения за
извършване на оценяване на съответствието
и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. Наредбата се прилага за личните
предпазни средства, които са обхванати от
Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно
личните предпазни средства и за отмяна на
Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ, L
81/51 от 31 март 2016 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2016/425“.
Чл. 3. (1) Личните предпазни средства се
предоставят на пазара само ако, когато се
поддържат правилно и се използват по предназначение, са в съответствие с Регламент
(ЕС) 2016/425 и не застрашават здравето или
безопасността на хората, домашните животни
и вещите.
(2) Предоставянето на пазара на лични
предпазни средства, които са в съответствие
с Регламент (ЕС) 2016/425, не се възпрепятства във връзка с аспектите, обхванати от
регламента.
(3) Показването на търговски панаири,
изложения, демонстрации или на подобни
прояви на лични предпазни средства, които не
са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425,
се извършва при спазване на изискванията
на чл. 7, параграф 2 от регламента.
Чл. 4. Личните предпазни средства се
класифицират според категориите рискове,
определени в приложение I на Регламент
(ЕС) 2016/425.
Чл. 5. Всяко лично предпазно средство
трябва да отговаря на приложимите съществени изисквания, определени в приложение II
на Регламент (ЕС) 2016/425.
Чл. 6. Съответствието на личните предпазни средства с приложимите съществени изиск
вания се оценява по избрана от производителя
процедура за оценяване на съответствието
съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/425.
Чл. 7. (1) За личните предпазни средства,
чието съответствие е било оценено съгласно
процедура за оценяване на съответствието по
чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/425, се съставя
ЕС декларация за съответствие съгласно изиск
ванията на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/425.
(2) ЕС декларацията за съответствие се
превежда на езика, определен от съответната
държава членка, на чиято територия личното
предпазно средство се пуска или предоставя на
пазара. Когато личното предпазно средство се
пуска или предоставя на пазара на територията
на Република България и ЕС декларацията
за съответствие не е съставена на български
език, тя се превежда на български език.
(3) Изискването по чл. 15, параграф 3 от
Регламент (ЕС) 2016/425 може да се изпълни
чрез съставяне на досие от отделните ЕС дек
ларации за съответствие, които се изискват
от всички приложими за личното предпазно
средство актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.
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Чл. 8. (1) Съответствието на дадено лично
предпазно средство с изискванията на Рег
ламент (ЕС) 2016/425 се удостоверява чрез
наличието на маркировката „CE“.
(2) За маркировката „СЕ“ и нейното нанасяне се прилагат изискванията на чл. 16 и
17 от Регламент (ЕС) 2016/425.
Г л а в а

в т о р а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОПЕРАТОРИ
Чл. 9. (1) Производителят изпълнява задълженията по чл. 8 от Регламент (ЕС) 2016/425,
както и задълженията, определени в съответния модул на процедурата за оценяване на
съответствието съгласно приложения IV – VIII
на Регламент (ЕС) 2016/425.
(2) Данните за осъществяване на връзка
с производителя по чл. 8, параграф 6 от
Регламент (ЕС) 2016/425 се представят по
начин, разбираем за крайните ползватели и
за органите за надзор на пазара.
(3) В съответствие с изискванията на чл. 8,
параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/425 производителят гарантира, че личното предпазно
средство се придружава от инструкциите
и информацията, посочени в т. 1.4 от приложение II на Регламент (ЕС) 2016/425, на
български език.
(4) В случаите по чл. 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/425, когато личното предпазно
средство представлява риск, производителят
предоставя изискваната информация на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
от Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП) и на компетентните органи
на държавите членки, в които такива лични
предпазни средства са предоставени на пазара.
(5) В случаите по чл. 8, параграф 10 от Регламент (ЕС) 2016/425 производителят предоставя
изискваната информация на органите за надзор
на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български
език или на език, на който е налична, при
условие че е разбираем за тези органи.
(6) За нуждите на административно и/или
административно-наказателно производство
производителят предоставя на български език
информацията по ал. 5 на органите за надзор
на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен
от тях срок.
Чл. 10. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител
при спазване на изискванията на чл. 9 от
Регламент (ЕС) 2016/425.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното
от производителя.
Чл. 11. (1) Вносителят изпълнява задълженията по чл. 10 от Регламент (ЕС) 2016/425.
(2) Данните за осъществяване на връзка с
вносителя по чл. 10, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2016/425 се представят по начин, разбираем за крайните ползватели и за органите
за надзор на пазара.
(3) В съответствие с изискванията на чл. 10,
параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/425 вносите-
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лят гарантира, че личното предпазно средство
се придружава от инструкциите и информацията, посочени в т. 1.4 от приложение II на
Регламент (ЕС) 2016/425, на български език.
(4) В случаите по чл. 10, параграф 7 от
Регламент (ЕС) 2016/425, когато личното
предпазно средство представлява риск, вносителят предоставя изискваната информация на
органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2
ЗТИП и на компетентните органи на държавите членки, в които такива лични предпазни
средства са предоставени на пазара.
(5) В случаите по чл. 10, параграф 9 от Рег
ламент (ЕС) 2016/425 вносителят предоставя
изискваната информация на органите за надзор
на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български
език или на език, на който е налична, при
условие че е разбираем за тези органи.
(6) З а н у ж д и т е н а а д м и н ис т р ат и вно
и/или административно-наказателно производство вносителят предоставя на български
език информацията по ал. 5 на органите за
надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в
определен от тях срок.
Чл. 12. (1) Дистрибуторът изпълнява задълженията по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2016/425.
(2) В съответствие с изиск вани ята на
чл. 11, параграф 2, ал. 1 от Регламент (ЕС)
2016/425 дистрибуторът проверява дали личното предпазно средство се придружава от
инструкциите и информацията, посочени в
т. 1.4 от приложение II на Регламент (ЕС)
2016/425, на български език.
(3) В случаите по чл. 11, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/425, когато личното
предпазно средство представлява риск, дистрибуторът предоставя изискваната информация
на органите за надзор на пазара по чл. 27,
ал. 2 ЗТИП и на компетентните органи на
държавите членки, в които е предоставил
на пазара такива лични предпазни средства.
Чл. 13. В случаите по чл. 12 от Регламент
(ЕС) 2016/425 вносителят или дистрибуторът
изпълнява задълженията на производителя
по чл. 8 от Регламент (ЕС) 2016/425.
Чл. 14. (1) В изпълнение на задълженията
по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/425 всеки
икономически оператор поддържа регистър,
който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил
дадено лично предпазно средство, и за всеки
икономически оператор, на когото е доставил
дадено лично предпазно средство.
(2) Информацията по ал. 1 и документите,
които доказват осъществената доставка, се
съхраняват за период 10 години след датата
на доставката и при поискване се предоставят
на органите за надзор на пазара.
Г л а в а
т р е т а
ОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
Раздел I
Разрешение за извършване оценяване на
съответствието
Чл. 15. Лицето, което кандидатства за
получаване на разрешение за извършване
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оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП,
чл. 24 и 33 от Регламент (ЕС) 2016/425, БДС
EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17021-1,
БДС EN ISO/IEC 17025 и на БДС EN ISO/
IEC 17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за
които кандидатства, и:
1. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите
по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/425;
2. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните
хармонизирани стандарти и с Регламент (ЕС)
2016/425;
3. да има най-малко един компетентен одитор, който отговаря на изискванията на БДС
EN ISO 19011 и притежава опит в областта
на личните предпазни средства при извършване на оценката на внедрената система за
управление на качеството на производителя,
когато това се изисква от модула на процедурата за оценяване на съответствието, за
който кандидатства.
Чл. 16. (1) Лицето по чл. 15 подава до
п редседат ел я на Държа вната а г енц и я за
метрологичен и технически надзор писмено
заявление по образец, в което се посочват видовете лични предпазни средства и модулите
на процедурите за оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение
и единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър. Към
заявлението се прилагат:
1. справка в табличен вид, съдържаща видовете лични предпазни средства, приложимите
за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти по чл. 14 от Регламент (ЕС)
2016/425 или методиките и инструкциите за
измерване и изпитване, които ще се прилагат
при оценяване на съответствието;
2. списък на хармонизираните стандарти
по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/425, които
притежава, отнасящи се до личните предпазни
средства, посочени в заявлението;
3. методики и инструкции за изпитване
на лични предпазни средства, когато не се
прилагат хармонизираните стандарти по чл. 14
от Регламент (ЕС) 2016/425;
4. процедурите за извършване оценяване на
съответствието съгласно модулите, за които
кандидатства;
5. наръчник, процедури и документи от
по-ниски йерархични нива на системата за
управление;
6. декларации на лицето и на наетия от
него персонал за обстоятелствата по чл. 10,
ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 24, параграфи 4 и 5 от
Регламент (ЕС) 2016/425;
7. списък на персонала с разпределение на
функциите и информация за вида на правоотношението, документите за образование,
допълнително придобита квалификация и
професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за
извършване оценяване на съответствието по
заявения обхват;
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8. копие от документи, удостоверяващи
завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще
извършва оценяване на внедрената система за
управление на качеството на производителя,
когато това се изисква от съответния модул на
процедурата за оценяване на съответствието;
9. справка за техническите средства за
извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с
които разполагат собствените му лаборатории
и/или лабораториите, с които има сключени
договори;
10. копие от сертификатите за акредитация
на лабораториите, когато има такива;
11. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
12. копие от договора за застраховка за
вредите, които могат да настъпят вследствие
на неизпълнение на задълженията му, свързани
с дейностите по оценяване на съответствието;
13. документ за платена такса за проверка на
документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена
в чл. 27, ал. 1, т. 1 от Тарифа № 11 за таксите,
които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси, утвърдена с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 1999 г. (ДВ, бр. 50 от 1999 г.).
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се
утвърждава от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
и се публикува на електронната страница на
агенцията.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на
разрешение за оценяване на съответствието,
подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 4 и 7 – 13;
2. сертификат за акредитация, издаден от
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“, в зависимост от личните
предпазни средства и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които
кандидатства:
а) за „ЕС изследване на типа (Модул B)“
съгласно приложение V на Регламент (ЕС)
2016/425 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065
и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/
IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за „Съответствие с типа въз основа на
вътрешен производствен контрол с надзор на
проверката на продукта на случайни интервали (Модул С2)“ съгласно приложение VII на
Регламент (ЕС) 2016/425 – по стандарт БДС
EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025
или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/
IEC 17025;
в) за „Съответствие с типа въз основа на
осигуряване на качеството на производството
(Модул D)“ съгласно приложение VIII на Рег
ламент (ЕС) 2016/425 – по стандарт БДС EN
ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065.
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(4) Оценяването на изпълнението на изиск
ванията на чл. 15 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
и публикувана на електронната страница на
агенцията.
(5) За обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 2
и 7 ЗТИП се извършва служебна проверка.
(6) При положителен резултат от проверките
на документите по ал. 1 и 3 и от служебната
проверка по ал. 5 кандидатът за издаване на
разрешение за оценяване на съответствието
внася такси за проверка на място по чл. 12а,
ал. 1 ЗТИП за установяване компетентността за изпълнение на заявените процедури за
оценяване на съответствието, определени в
чл. 27, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите,
които се събират в системата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
по Закона за държавните такси.
(7) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор взема
решение за издаване на разрешение само
при положителен резултат от проверката на
документи и от проверката на място.
Чл. 17. (1) При обявяването по чл. 12а, ал. 7
ЗТИП председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите
държави членки информация за дейностите
по оценяване на съответствието, модула или
модулите на процедурите за оценяване на
съответствието, видовете лични предпазни
средства, както и документите за резултатите
от извършената оценка на компетентността
на органа за оценяване на съответствието и
на способността му да изпълнява посочените
дейности по оценяване на съответствието.
(2) При обявяването по ч л. 12а, а л. 7
ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на
възражение Европейската комисия отправи
искане, включително чрез приемане на акт за
изпълнение, за предприемане на коригиращи
действия или за оттегляне на нотификацията,
в срок до един месец от получаване на искането или на акта за изпълнение председателят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за
отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването
на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите
действия по ал. 2.
(4) При обявяването по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП,
когато не са повдигнати възражения или не
са останали неудовлетворени възражения на
Европейската комисия или на други държави
членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето,
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председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор издава
разрешение за извършване оцен яване на
съответствието.
(5) При издаване на разрешението за извършване оценяване на съответствието се
заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1,
т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор по Закона
за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или
преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 18. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
информира Европейската комисия и другите
държави членки за всякакви последващи
промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор оказва
съдействие на Европейската комисия при
разглеждане на възражения срещу органи,
нотифицирани по реда на наредбата, като при
поискване предоставя цялата информация,
свързана с основанията за нотификацията
или с поддържане на компетентността на
съответния нотифициран орган.
Чл. 19. (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съг
ласно процедура, утвърдена от председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2
ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване оценяване
на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 15 от
наредбата, за които е постъпила информация,
причините за възникването им и начините за
тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава
да извършва дейността си по оценяване на
съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1
и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща
разходите за командироване на експертите от
комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.
Раздел II
Задължения на нотифицираните органи
Чл. 20. (1) В случаите по чл. 26, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2016/425 нотифицираният
орган информира председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор,
като предоставя резултатите от извършената
оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на
информацията по ал. 1 председателят на Дър-
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жавната агенция за метрологичен и технически
надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение
за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган съхранява на
разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор документите по чл. 26, параграф 4 от
Регламент (ЕС) 2016/425.
(4) Нотифицираният орган може да възлага
задачи на един или повече подизпълнители
или поделения, като не се разрешава тези
подизпълнители и поделения да възлагат
задачите на други лица.
Чл. 21. Нотифицираните органи изпълняват
задълженията по чл. 32, 34 и 36 от Регламент
(ЕС) 2016/425.
Чл. 22. (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а
ЗТИП, съхраняват документите и предоставят
информацията, определена в съответните
модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложения V, VII и VIII от
Регламент (ЕС) 2016/425.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и
информация за:
1. от кази, ог рани чавани я, спи ране на
действието, отнемане или други наложени
ограничения по отношение на издаваните
сертификати или одобрения на системи по
качеството;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители
или на поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен
срок за всички искания за предоставяне на
информация, получени от органи за надзор
на пазара на други държави членки относно
дейността му по оценяване на съответствието.
Чл. 23. (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да
уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и
своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя
досиетата на своите клиенти на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила
на заповедта за отнемане или ограничаване
на разрешението органът за оценяване на
съответствието информира съответно всички
или заинтересованите свои клиенти и предава
досиетата им на председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В едномесечен срок от уведомлението по
ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган,
който е прекратил дейността си или чието
разрешение е било отнето или ограничено,
могат писмено да поискат от председателя на
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Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета
на друг посочен от тях нотифициран орган.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За целите на наредбата се прилагат
определенията, посочени в чл. 3 от Регламент
(ЕС) 2016/425.
§ 2. Наредбата осигурява прилагането на
Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно
личните предпазни средства и за отмяна на
Директива 89/686/ЕИО на Съвета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Лични предпазни средства, които
отговарят на изискванията на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с Постановление № 94 на Министерския
съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 48 от 2002 г.), или на
законодателството на държавите – членки на
Европейския съюз, или на държави – страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива
89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г.
относно сближаване на законодателствата
на държавите членки в областта на личните
предпазни средства (ОВ, L 399/18 от 30 декември 1989 г.), и са пуснати на пазара преди
21 април 2019 г., може да се предоставят на
пазара до изчерпване на количествата.
(2) Сертификатите за изследване на типа
и одобренията на системи по качеството,
издадени от нотифицираните органи в съответствие с наредбата или законодателството
по ал. 1, остават валидни до 21 април 2023 г.,
освен ако срокът им изтича преди тази дата.
§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 7,
ал. 1 от Закона за техническите изисквания
към продуктите.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 21 април
2018 г. с изключение на глава трета, която
влиза в сила от деня на обнародването на
наредбата в „Държавен вестник“.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
ОТ 11 ЯНУАРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 70 от 2015 г. и бр. 48
от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1 се
правят следните допълнения:
1. След ред
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„

-

„
-

-

-

„
-

„
-

„
„
-

„

АB-CHMINACA

N - (1 - а м и н о -3 - м е т и л 1- о к с о б у т а н -2 - и л) 1-(цик лохекси лмет и л)1H-индазол-3-карбоксамид

се създават редове:

AB-FUBINACA

„
-

“
„

N-[1-(аминокарбонил)-2метилпропил]-1-пентилAB-PINACA
1H-индазол-3-карбоксамид
Мет и л-2-{1-[(5-фл уоро 
5F-ADB
пен т и л)-1H-и н да зол-3 5F-MDMB-PINACA ил] формамидо}-3,3-диметилбутаноат
N-(1-амино-3,3-диметил1- оксобу та н-2-и л)-1-(4 ADB-FUBINACA
фл уор о б ен зи л)-1H-и ндазол-3-карбоксамид

“

2. След ред

ВЕСТНИК

N - (1 - а м и н о - 3 - м е т и л 1- о к с о бу т а н -2 - и л)1-(4-фл уоробензил)-1Hиндазол-3-карбоксамид

„
-

„
-

„
-

„
AMB-FUBINACA
FUB-AMB

Метил-2-{1-[(4-флуорофенил)метил]-1H-индазол3 -и л}форма м и до -3 -ме тилбутаноат

Бутилон
(bk-MBDB)

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)2-(метиламино)бутан-1-он

“

се създава ред:
Бутирфентанил

-

“

3. След ред

N- ф ен и л-N-[1-(2 фенилетил)-4-пиперидинил]бутанамид

4. След ред

Делта-9-тет рахидроканабинол и
четирите стерео
химически
изомера:
6aR,10aR = (-)-trans
6aR,10aS = (-)-cis
Дронабинол 6aS,10aR = (+)-cis
6aS,10aS = (+)-trans
И две рацематни
форми
(±)-6aR*,10aR* =
(±)-trans
(±)- 6aR*,10aS* =
(±)-cis

“

„
-

„
-

„
()-(6aR ,10aR)6,6,9-т риметил-3-пент и л- 6a,7,8,10aтетрахидро6 H - б е н з о л [c]
хромен-1-ол

-

„
-

“

се създава ред:
Екгонин и неговите есте3 β-Хидроксит ро
ри и деривати, които са
пан-2 β-карб ок
превръщаеми до екгонин
силова киселина
и кокаин

“

5. След ред

Ет и ла мф е т а N-етила мфет а 1-фенил-2-(етил
мин
мин
амино)пропан

“

се създава ред:
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“

се създава ред:
Етилфенидат
EPH

Етил-2-фенил-2-(пиперидин2-ил) ацетат

“

6. След ред
Меткатинон
(Ефедрон)

2 - м е т и л а м и н о -1 - ф е н и л пропан-1-он

се създава ред:

“

Метиопропамин N-ме т и л-1-(т иофен-2-и л)
(MPA)
пропан-2-амин

7. След ред
1-пентил-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) индол
(UR-144)
(TMCP-018)
(KM-X1)

се създава ред:
U-47700

“

(1 - п е н т и л -1 H ин дол-3-и л)
(2,2,3,3-тет раметилциклопропил)
метанон

“

3,4-дих лоро-N-(2-диметиламиноциклохексил)-N-метилбензамид

8. След ред

“

4-хлоро-2,5-диметокси- 1 - ( 4 - Х л о р о - 2 , 5 фенетиламин
д и мет оксифен и л)(2C-C)
2-етанамин

се създава ред:

“

[1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил]
XLR-11 (2,2,3,3-тет рамет и лц ик лоп ропи л)
метанон

“
§ 2. В приложение № 2 към чл. 3, т. 2 ред
Екгонин и неговите есте3 β-Хидроксит ро
ри и деривати, които са
пан-2 β-карбокси
превръщаеми до екгонин
лова киселина
и кокаин

се отменя.

“
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§ 3. В приложение № 3 към чл. 3, т. 3
след ред
„

Трихексифенидил -

„

1-циклохексил-1-фенил-3(1-пиперидил)пропан-1-ол

се създава ред:

Феназепам -
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“

7-бромо-5-(2-хлорофенил)-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
“

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Номер на проекта: P164010

СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставяне на консултантски услуги
между Агенцията по обществени поръчки
на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 13 декември 2017 г. – ДВ,
бр. 103 от 2017 г. В сила от 28 декември 2017 г.)
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
СПОРАЗУМЕНИЕ от 2-ри ден от месец
ноември 2017 г. между АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА РЕПУБЛИК А
БЪЛГА РИ Я („К лиент ът“) и МЕЖ Д У Н АРОДНАТА БАНК А ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И РАЗВИТИЕ („Банката“) (наричани общо
„Страните“).
К АТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че е подписан
Меморандум за разбирателство между Банката
и Правителството на Република България за
партньорство и подкрепа при усвояване на
Европейските структурни и инвестиционни
фондове на 1 септември 2015 г.,
К АТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че Клиентът
е поискал от Банката да предостави на Клиента консултантски услуги („Консултантски
услуги“ или „КУ“), описани в Графика към
настоящото Споразумение,
К АТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че КУ, които
ще бъдат предоставени от Банката, ще бъдат
финансирани от ресурсите на Европейските

ВЕСТНИК
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структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ЕСИФ), определени за
Република България,
С НАСТОЯЩОТО Страните се споразумяха, както следва:
1. Консултантски услуги. Банката ще предостави на Клиента услугите относно оценка
на системата на обществените поръчки в България („Консултантски услуги“ или „КУ“), описани в Графика към настоящото Споразумение,
по реда и условията, определени в настоящото
Споразумение, включително Анекса към него,
който е неразделна част от Споразумението.
2. Контакт с Клиента. При изпълнение на
Консултантските услуги Банката ще работи
в тясно сътрудничество с определените от
Клиента служители на Клиента. Клиентът ще
предостави на Банката имената и информация
за контакт на упоменатите длъжностни лица.
3. Срок. Докато Банката се задължава да
мобилизира всички разумни средства на нейно
разположение, за да предостави своевременно
Консултантските услуги, работната програма и графикът за изпълнение, набелязани в
Графика към настоящото Споразумение, са
изготвени добронамерено и въз основа на наличната към момента информация на Банката
и са заложени индикативно въз основа на
предположението, че: (i) Клиентът и неговите служители ще изпълняват задълженията
си по задоволителен начин и в срок; и (ii)
Клиентът винаги ще действа навременно при
предоставянето на информация, вземането
на решения и предоставяне на необходимата
подкрепа, както е предвидено в настоящото
Споразумение, и при поискване от страна
на Банката.
4. Заплащане.
(а) Клиентът ще заплати на Банката фиксирана сума от седемстотин и деветдесет хиляди
евро (790,000 EUR) според приложения график
на плащания:
Сума на плащането	С ъ б и т и е , п р и ко е т о
плащането е дължимо
1. 320,900 EUR 	след одобрение от страна
на Клиента на резултат 1, описан в таблицата в Раздел B на Графика към настоящото
Споразумение.
2. 123,300 EUR 	след одобрение от страна
на Клиента на резултат 2, описан в таблицата в Раздел B на Графика към настоящото
Споразумение.
3. 345,800 EUR 	след одобрение от страна
на Клиента на резултат 3, описан в таблицата в Раздел B на Графика към настоящото
Споразумение.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

(б) Всички плащания, дължими на Банката по това Споразумение, се правят в пълен
размер, на датата на падежа, след представяне
на фактура от страна на Банката. Страните се
договарят за образец на фактура, приложен към
настоящото Споразумение за предоставяне на
консултантски услуги (Приложение 1). Плащането се извършва от Клиента в рамките на
30 работни дни от получаване на фактурата,
в евро, по сметка, своевременно определена
от Банката в писмен вид, в непосредствено
налични средства, без никакви удръжки за
каквито и да е данъци, мита, такси и други
удръжки и независимо от наличието на спорове между Страните. Банката ще фактурира
плащания в евро и Клиентът ще направи
съответните плащания в евро. Фактурите ще
се основават на сумите, посочени в Раздел B
от Графика за всеки от одобрените резултати.
Фактурите ще бъдат преведени на български
език, ако това бъде поискано от Клиента.
Преди извършване на плащането Клиентът
може в рамките на 14 дни да поиска допълнителни разяснения по отношение на фактури,
счетоводни и други подкрепящи документи
в съответствие с процедурата, заложена в
настоящото Споразумението.
(в) Клиентът одобрява всеки резултат от
дейност след представянето му от Банката.
Клиентът следва в рамките на 25 работни
дни да прегледа резултата, след което той се
счита за одобрен, освен в случай че Клиентът
поиска преработка на резултата или Клиентът
официално уведоми Банката, че предоставеният резултат не е одобрен. В случай че
е поискана корекция, Банката разполага с
10 работни дни, за да представи преработен
резултат. В тези случаи Клиентът разполага
с 10 работни дни, за да одобри преработения
резултат, след което той се счита за одобрен.
(г) Без да се налагат ограничения по отношение на имунитета на Банката срещу данъчни
и митнически задължения, на нейните активи, доходи и транзакции, съгласно Раздел 11
от Анекса към настоящото Споразумение, е
възможно Клиентът да подлежи на данъчно
облагане от правителството на Република
България. В този случай Клиентът е изцяло
отговорен за заплащането на съответните
данъчни задължения.
5. Влизане в сила. Настоящото Споразумение влиза в сила в деня и годината, в които
Банката е получила правно становище от
упълномощено длъжностно лице на Клиента,
че са изпълнени всички национални законови
изисквания и процедури, позволяващи Споразумението да влезе в сила.
6. Срок на действие. Срокът на настоящото
Споразумение изтича на 31 декември 2018 г.,
освен в случай че не бъде подновено по-рано
по взаимното съгласие на Клиента и Банката.

ВЕСТНИК
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7. Преждевременно прекратяване. Настоя
щото Споразумение може да бъде прекратено
и от Клиента, и от Банката преди неговото
изтичане с 90-(деветдесет) дневно писмено
предизвестие до другата страна. При получаването на такова уведомление Страните
предприемат всички подходящи мерки, за да
приключат по организиран начин текущите
по Консултантските услуги дейности и да
уредят навременно всички нерешени въпроси.
8. Съдействие.
(а) К лиен т ът се за дъл жава винаги да
осигурява на Банката своевременно цялата
информация и съдействие, считани и от двете
Страни за важни за изпълнението на Консултантските услуги, да информира Банката
за всички събития, които имат отношение
към Консултантските услуги, и да прави
всичко необходимо, за да може персоналът
на Банката да осъществи упоменатите тук
Консултантски услуги.
(б) Клиентът се задължава конкретно и без
изключение незабавно да уведоми Банката за
всяка предложена промяна в естеството или
обхвата на Консултантските услуги и за всяко
събитие или условие, което има или може
обосновано да се очаква да има съществено
отражение върху изпълнението на Услугите.
(в) Изрично договорено и уточнено е, че
Банката не носи отговорност за забавяне на
изпълнението в случай, че Клиентът не предостави своя принос, предвиден в Раздел D
на Графика, или поради липса на съдействие
от страна на Клиента, както е предвидено в
параграф (а) по-горе.
9. Уведомления и адреси.
(а) Всички уведомления, които се изискват
или допускат по силата на настоящото Споразумение, следва да бъдат в писмена форма,
като се счита, че са надлежно предоставени
или направени, когато се доставят на ръка
или по пощата, или по факс на подписалите
го Страни по настоящото Споразумение, на
техните адреси, посочени по-долу, или други
такива адреси, навременно предоставени от
Страните. Уведомления, изпратени с препоръчана поща, се считат за получени при доставка.
Уведомленията, изпратени по факс, също се
потвърждават с писмо, изпратено по пощата,
като за датата на получаване се счита датата
на първоначалното им изпращане.
(б) Следните адреси са посочени за целите
на настоящото Споразумение:
За Клиента:
Агенция по обществени поръчки на Репуб
лика България
ул. Леге № 4
София 1000
Република България
Телефон: (+359 2) 9859 71-50
Факс: (+359 2) 9859 71-52
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За Банката:
IBRD
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
САЩ
Телефон: (202) 477-1234
Факс: (202) 477-6391
С копие до:
МБВР
Интерпред – СТЦ,
бул. Драган Цанков № 36
София 1057
България
Телефон: (+359 2) 969-72-29
Факс: (+359 2) 971-20-45.
К АТО ПОТ ВЪРЖ Д ЕН И Е Н А ИЗ ЛО ЖЕНОТО ПО-ГОРЕ Страните, действайки
чрез своите упълномощени представители, с
имената си и на деня и годината, посочени
по-долу, подписаха настоящото Споразумение
в три (3) екземпляра, изготвени на английски
език, и в три (3) екземпляра, изготвени на
български език. Версията на английски език е
водеща, в случай че която и да е от Страните
установи противоречие при тълкуването на
Споразумението.
Агенция по
обществени
поръчки
на Република
България:
От: ________________
Упълномощен
представител
Име: Миглена
Павлова,
изпълнителен
директор на
Агенцията по
обществени поръчки

Международна
банка за
възстановяване
и развитие:
От: ________________
Упълномощен
представител
Име: Антони
Томпсън,
постоянен
представител
на Световната
банка за България,
Чешката република
и Словакия

ГРАФИК
Описание на Консултантските услуги
А. Консултантски услуги. Освен в случай
че К лиент ът и Банката договорят дру го,
Консултантски услуги вк лючват следните
дейности и резултати:
Компонент 1: Функционален преглед на
Агенцията по обществени поръчки (АОП)
a. Разглеждане на действащия модел
на АОП в светлината на неговата
настояща стратегия, функционална организаци я, бизнес процеси,
системи и нужди от ресурси, като
специално внимание се отделя на
функцията на АОП за извършване
на предварителен контрол.
b. Изготвяне на Доклад за функционален преглед с конкретни краткосрочни и дългосрочни препоръки и пътна
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карта за изпълнение по отношение
на следните елементи на АОП:
(i)	бизнес архитектура, по-конкретно относно стратегическото привеждане в съответствие, правна
рамка, насочена към оперативни
и стопански пропуски, подреждане по приоритети на процесите
за реформи на дейността, организационна йерархия и матрица
на отговорностите;
(ii)	планирането на човешките ресурси въз основа на анализ на работното натоварване, недостига
на персонал, оценка на нуждите
на персонала и адекватността
на развитието на капацитета,
от обучителни нужди, особено
по отношение на критичните
умения, политика за задържане
на персонала; и
(iii) изискванията на АОП по отношение на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)
във връзка с институционалните
договорености, стратегическо
планиране, автоматизиране на
бизнес п роцеси т е, док ла д ване за управлението, ефективна
комуникация и сътрудничество
и идентифициране на области,
които да се подобрят, в това
число интегриране с други ИКТ
системи.
c. Провеждане на двудневен семинар с
персонала на АОП, за да се обсъди
у правлението на пром яната към
система за обществени поръчки,
съсредоточена върху постигане на
добро съотношение качество/цена
при разходване на средствата, съчетано с почтеност.
d. Докладът за функционалния преглед ще бъде разпространяван чрез
подходящи канали в електронен и
хартиен формат, съгласуван с АОП.
Функционалният преглед ще се извърши
чрез използване на арх итек т у рна рамка,
предназначена да подпомогне създаването и
модернизацията на агенциите за обществени
поръчки, с цел повишаване ефективността
при изпълнение на тяхната мисия.
Архитектурната рамка ще следва структуриран подход за оценка на бизнес процесите
на АОП и ще даде препоръки за по-добра
функционална и организационна рамка, което
ще укрепи капацитета на АОП, за да изпълнява функциите си, включително във връзка
с формирането на политика за обществените
поръчки и стратегическото планиране, със специален акцент върху предварителния контрол.
Методологията за бизнес архитектурата ще
оцени цялостния институционален капацитет
на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение
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на мандата є. Въз основа на този анализ ще
бъде предоставена документация за текущия
оперативен и целеви оперативен модел, препоръки за подобрение и план за изпълнение
(Пътна карта).
Екипът на Световната банка ще проведе
предварителна двуседмична мисия за оценка в
тази област. Мисията на място ще се възползва
от редица срещи със съответните служители
на АОП и други ключови заинтересовани
страни, които са част от стойностната верига
на АОП, включително основните възлагащи
агенции на централно и местно ниво. Прегледът ще включва анализ на материалите
и документите, идентифицирани от екипа и
предоставени от АОП, и най-добри практики, идентифицирани като най-подходящи за
подобряване на функционалната и организационната рамка на АОП.
Докладът за функционалния преглед ще
включва анализ по отношение на (i) бизнес
архитектурата, (ii) човешките ресурси и (iii)
ИКТ архитектурата на АОП. Сред всички
функции и процеси на АОП, които ще бъдат
предмет на функционалния преглед, по време
на изпълнението му ще бъде обърнато специално внимание на функциите на АОП за
извършване на предварителен контрол.
Компонент 2: Анализиране на данните за
обществените поръчки и договорите
a. Извършване на подробен количествен
и качествен анализ на наличните данни за обществени поръчки/договори
с цел измерване на конкуренцията,
актуалността, ефективността, ефикасността, прозрачността, качеството, управлението на договорите
и справедливостта.
b. Изготвяне на доклад въз основа на
констатациите в компонент 2.а по
отношение на своевременно постигане на резултати, ефективност на
разходите, качество, прозрачност и
справедливост. На база на направените констатации в доклада ще бъдат
формулирани препоръки за повишаване ефективността на системата за
обществени поръчки в България.
c. Докладът за анализа на възлагането
на обществени поръчки и договорите ще бъде разпространяван чрез
подходящи канали в електронен и
хартиен формат, съгласуван с АОП.
Методологията за измерване на изпълнението в държавните поръчки ще обхване
осем измерения на ефективността в системата на държавните поръчки (конкуренция,
навременност, ефективност, ефикасност при
изпълнение, прозрачност, качество, договорно
управление, справедливост), за да се определи
дали са постигнати пет основни резултата:
навременни доставки, ефективност на разходите, качество, прозрачност и справедливост.
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Ще бъде извършен анализ на наличните
данни за обществените поръчки и договорите,
за да се измери ефективността на прилагане на
правната и регулаторната рамка на обществените поръчки в България, включително приложените мерки от Националната стратегия за
развитие на сектора на обществените поръчки
в България. Анализът на функционирането на
системата за възлагане на обществени поръчки
ще измери резултатите, които идват от системата, и ще вземе под внимание съответните
данни в момента на промяната, а където е
възможно – и развитието на показателите
след промяната, за период от време, за който
има налични данни.
Методологията не само ще осигури моментна снимка за състоянието на текущата
система за възлагане на обществени поръчки
по време на цикъла на възлагане на обществени поръчки, включително управлението
на договорите, но и сравнение с резултатите
от системата за възлагане на обществени
поръчки през предходните години въз основа на наличните данни, така че конкретната
добавена стойност на приложените мерки да
бъде оценена.
Компонент 3: Цялостна оценка на системата за обществени поръчки
a. Извършване на цялостна оценка на
системата за обществени поръчки за
периода след приемане и влизане в
сила на настоящата законодателна
рамка за обществените поръчки в
следните области: цикъл на обществените поръчки и пазарни практики;
изграждане на капацитет; наблюдение, надзор и контрол; и почтеност
и прозрачност.
b. Провеждане на интервюта със заинтересовани страни в областта на
обществените поръчки и разработване/разпространяване на въпросници
за възлож ители и икономическ и
оператори.
c. Изготвяне на доклад за оценка, който
да направи препоръки за подобряване
на системата за обществени поръчки
на Клиента, който ще обхваща всички
заинтересовани страни, участващи
в планирането, организирането на
тръжни процедури и управлението
на договори, т.е. възлагащите органи,
потенциалните оференти/изпълнители, гражданите/потребителите на
обществени блага; и
d. Провеждане на семинар със служители на АОП и заинтересовани страни,
за да се обсъдят оценката и препоръчаните в тази връзка действия.
e. Докладът за оценка ще бъде разпрост
раняван чрез подходящи канали в
електронен и хартиен формат, съгласуван с АОП.
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Оценката на системата за обществени поръчки ще обхване всички страни и основни
заинтересовани страни, участващи в процеса
на планиране и управление на договорите от
гледна точка на двамата участници в процеса
на обществените поръчки – възлагащите органи (включително централизирани възлагащи
органи) и потенциалните участници в търга/
изпълнителите по договори; гражданите като
крайни получатели и потребители на обществените блага, както и на органите, отговарящи
за различните видове контрол. В тази връзка,
въз основа на наличните данни, оценката на
системата за обществени поръчки ще включва
функциите на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен
съд, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. По отношение
на обществените поръчки в контекста на
структурните и инвестиционните фондове на
ЕС оценката ще обхване ролята на основните
органи – Управл яващите органи, Сертифициращия орган и Одитния орган, по отношение
на финансовите корекции в контекста на
несъответствията при обществените поръчки.
Оценката ще включва преглед на системата за обжалване и системата за мониторинг
и контрол, като се обръща специално внимание на новата система за предварителен
контрол, базирана на риска, и ще се основава
на резултатите от функционалния преглед на
АОП. Оценката ще разгледа и координацията
и съгласуваността на обмена на информация
и действията между контролните органи за
предварителен и последващ контрол, както
и специфичния последващ контрол, осъществяван в контекста на обществените поръчки
с ЕСИФ.
Прегледът на установените механизми за
мониторинг на обществените поръчки ще
включва съществуващите източници на данни и информация и тяхното използване за
измерване и повишаване на ефективността
и почтеността на системата за обществени
поръчки. Ще бъдат предложени потенциални
области за подобрение, за да се оптимизира
системата за надзор на обществените поръчки,
включително мерките за мониторинг по време
на целия цикъл на управление на поръчките
и договорите.
Докладът ще отразява текущите дейности
по разработване на капацитет за различни
целеви групи и тяхната ефективност по отношение на количеството (например брой
дни на обучение или бюджет, изразходван
за обу чен ие по общес т вен и пор ъч к и на
служител, зает с обществени поръчки) и
качество (например ниво на квалификация
и специализация).
Оценката ще разгледа предизвикателствата в контекста на прилагането на новото
законодателство в областта на обществените
поръчки. Тя ще осигури анализ на празнотите
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в текущото състояние на институционалните
и оперативните договорености за обществени
поръчки по време на всички етапи от цикъла
на обществените поръчки и в съответствие
с най-добрите пазарни практики. Въз основа
на установените пропуски ще бъдат включени
препоръки, за да се преодолеят областите на
подобрение с цел повишаване ефективността
на операциите по възлагане на обществени
поръчки в България.
Оценката ще включва нивото на прозрачност на обществените поръчки за всички
заинтересовани участници, ще анализира повтарящите се нередности и ще обхване етиката
и мерките срещу корупцията в системата на
обществените поръчки.
Всяка промяна в изложения по-горе обхват на дейности се изготвя в писмен вид и
се подписва от Клиента и Банката, с което
се определят допълнения/намаления на дейностите.
B. Срокове. Освен в случай че Клиентът
и Банката договорят друго, Банката ще се
стреми да изпълни Консултантските услуги
в следните индикативни срокове:
Ориентировъчна
дата на предоставяне

Стойност в
евро

До 5 месеца след да1. До к л а д з а
тата на влизане в сила
функционана настоящото Спорален преглед
зумение

320,900

Резултат

2. А на л из на
данни за
обществени
пор ъч к и и
договори
3. Док л а д з а
оценка на
системата за
обществени
поръчки

До 7 месеца след датата на влизане в сила
123,300
на настоящото Споразумение
До 10 месеца след датата на влизане в сила
на настоящото Споразумение

345,800

Резултатите, описани в Графика на настоя
щото Споразумение, които Банката предава,
се изготвят на английски и на български език.
Банката представя версията на български
език 15 работни дни след предаване на същия
документ на английски език.
C. Служители на Банката. Банката ще
определя състава на екипите, необходими
за предоставяне на Консултантските услуги.
По-долу е приложен индикативен списък на
категориите служители на Банката, които
вероятно ще бъдат включени в предоставянето
на Консултантските услуги:
(a) Ръководител на екип, Водещ специалист обществени поръчки
(b) Член на екипа, Асистент операции
(c) Р ъковод и т ел, Водещ спец иа л ис т
обществени поръчки
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(d) Ръководител, Специалист обществени поръчки
(e) Член на екипа, Специалист обществени поръчки
(f) Член на екипа, Старши съветник
(g) Член на екипа, Старши специалист
по обществени поръчки
(h) Мениджър, Ръководител
(i) Член на екипа, отговарящ за ИТ,
Бизнес анализатор
(j) Член на екипа, Служител операции
(k) Международен консултант, Старши
експерт по обществени поръчки
(l) Местен консултант, Експерт по обществени поръчки
(m) Местен консултант, отговарящ за
проучване на пазара/провеждане на
анкети
(n) Старши специалист в областта на
обществените поръчки
(o) Специалист по възлагане на обществени поръчки.
D. Партньорство и съдействие. К лиентът
се задължава да предостави следното съдействие в подкрепа на Консултантските услуги:
(a) Клиентът се задължава своевременно
да получи и предостави на Банката
цялата информация, необходима за
осъществяване на дейностите, описани в Раздел А на настоящия График,
особено що се отнася до процедури
за възлагане на обществени поръчки
и договорните данни за дейности по
компонент 2.
(б) Клиентът се задължава да предостави на служителите на Банката
необходимата административна и
организационна помощ за Консултантските услуги срещу заплащане.
Клиентът се задължава да предостави
или поеме всички разходи, свързани с логистиката и организирането
на семинари (покани, съоръжения,
кетъринг, превод и т.н.) с местни
заинтересовани страни в България.
(в) Клиентът осъществява координация
със съот вет ни те заин тересовани
страни с цел: (i) предоставяне на
информация на Банката, необходима
є за осъществяване на Възмездните
консултантски услуги; (ii) улесняване
на интервютата и проучвателните
дейности в компонент 3.b; и (iii)
улесняване на участието им в срещи,
семинари и други дейности, необходими за развиване на Възмездните
консултантски услуги.
E. Отчетност. Банката се задължава да
води необходимите отчети на предоставяните
Консултантски услуги в съответствие с обичайните си практики на отчетност и се задължава да
представи на Клиента съответната информация
за предоставяните Консултантски услуги, която
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Клиентът има основание да поиска. Банката
поддържа копия на отчетите за период от седем
години след края на финансовата година на
Банката, към която отчетът се отнася.
F. Публичност на ЕС. Клиентът се задължава
да информира Банката за всички съпътстващи
мерки за публичност, които Банката следва
да осъществи във връзка с настоящото Споразумение, включително позоваването на съответния/те фонд/ове, който/които подкрепя/т
дейностите по настоящото Споразумение (като
програми за финансиране на Европейския
съюз) и визуалните символи на българското
правителство и Европейския съюз, които следва
да бъдат заложени в окончателните резултати,
описани в Раздел B от настоящия График.
Приложение 1
Този образец е изготвен от Клиента с цел
улесняване на прилагането на член 4 (б) от
настоящото Споразумение. Страните могат
своевременно да се споразумеят за промяна
на образецa чрез размяна на писма.
[Бланка на писмо с визуалните символи на
Банката]
[Дата]
[Клиент]
Представляван от...
БУЛСТАТ...........
ДДС номер.........
Адрес...............
Фактура № ...
Да се плати сумата от ... евро (............. евро)
на МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТА
НОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (МБВР), БУЛСТАТ...,
представляваща цена за Резултат .......... „........“,
съгласно Споразумение за предоставяне на кон
султантски услуги за …………………., сключено съг
ласно изискванията на Договор за безвъзмездна
финансова помощ номер ………. по Оперативна
програма „ ...“.
Плащането следва да бъде извършено чрез
банков превод до:
Титуляр на сметката:
Номер на сметката:
Име на банката:
Bank SWIFT:
BIC:
Адрес:
Допълнителна информация: (за вътрешна
референция на Банката)
Моля да бъдат заплатени всички допълнител
ни банкови такси, за да получи МБВР пълната
сума по фактурата.
В допълнение моля да бъде изпратено по елек
тронен път копие на платежното нареждане на
вниманието на... (име и ел. поща на служител
на Банката).
Подпис
.......................
Постоянен представител
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АНЕКС
Общи условия
1. Стандарт за изпълнение; не ексклузивност. Банката се задължава да извършва
Консултантските услуги със същата грижа и
внимание, които използва в други свои аналитични и консултантски дейности. Ангажирането на Банката като съветник на Клиента
по настоящия договор е неизключително и не
ограничава Клиента да се ангажира с други
съветници по същите или свързани въпроси.
2. Служители на Банката. Банката определя
по свое усмотрение състава на персонала (включително и служители, заемащи консултантски
позиции) („Служители на Банката“), който е
определен за предоставяне на Консултантските
услуги. Графикът към настоящото Споразумение съдържа примерен списък на Служителите
на Банката, които е вероятно да бъдат включени в предоставянето на Консултантските
услуги. Банката обаче си запазва правото по
всяко време да определя друго лице или лица
в допълнение или в замяна на всяко от лицата,
включени в този списък, както Банката счита
за необходимо или подходящо при изпълнение
на задълженията си по настоящото Споразумение. Клиентът може, ако има основателна
причина за недоволство от работата на който
и да е член на Служителите на Банката, да
поиска от Банката да замени съответното/ите
лице/лица. С цел избягване на недоразумения
се уточнява, че настоящото Споразумение не
създава отношения на работодател и служител
или други трудовоправни отношения между
Клиента и Служителите на Банката.
3. Принос на Клиента. Клиентът се задължава да извършва дейностите и да предоставя съдействието и другите договорености,
оп р еде лен и в Г рафи к а к ъм нас т оя що т о
Споразумение.
4. Оперативни политики на Банката. Банката предоставя препоръките си по начин,
съвместим със съответните є политики за
екологични и социални гаранции.
5. Поверителност. Страните се съгласяват, че настоящото Споразумение и резултатите, посочени в Графика към настоящото
Споразумение, могат да се предоставят на
обществеността само след като Клиентът е
дал своето писмено съгласие за това. За тази
цел, по отношение на крайните резултати в
писмена форма и съответната информация,
предоставяна от Страните в подкрепа на Консултантските услуги, всяка страна си запазва
правото да определи посочената информация
като поверителна. Страните могат да оповестяват публично тази информация само след
като другата страна е дала предварителното
си съгласие.
6. Интелектуална собственост. Правата
на интелектуална собственост на Страните
по отношение на всички вече съществуващи
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данни или документи, използвани от Банката
във връзка с предоставяните Консултантски
услуги, остават на съответната страна. Правата
на интелектуална собственост по отношение на
новите материали, изготвени от Банката във
връзка с Консултантските услуги, принадлежат
на Клиента, при условие обаче, че Банката има
глобално, неизключително, вечно (за срока на
авторските права), изцяло под-прехвърлимо
и безвъзмездно право на ползване, копиране,
показване, разпространяване, публикуване
и създаване на производни произведения на
всички или част от тези материали, както и
за използване на съдържащата се информация
в свои изследвания, документи, публикации,
интернет страници и други медии без съгласието
на Клиента, при спазване на ограниченията за
разкриване на поверителна информация и на
правата на трети страни, както е посочено в
параграф 5 Поверителност от настоящия Анекс.
7. Представяне на възгледите и използване на името, марката и логото на другата
страна.
(a) Страните се съгласяват, че няма да
представляват или да разрешават представляването на другата страна без предварителното
писмено съгласие на другата страна.
(б) Страните се съгласяват също, че няма
да използват или да разрешават използването
на името, марката или визуалните символи на
другата страна при реклами, промоционална
литература или информация без предварителното писмено съгласие на другата страна, както
и в случай, че такова съгласие бъде дадено,
използването на името, марката и визуалните символи ще бъде в строго съответствие с
предоставеното разрешение и с включване на
обичайните откази от отговорност, като тези
откази от отговорност следва да се предоставят
незабавно на другата страна.
(в) И двете страни следва да включат съответната информация за авторство и откази
от отговорност в новите материали, изготвени
във връзка с Консултантските услуги, като
тези откази от отговорност следва да се предоставят незабавно на другата страна.
8. Опровержения и ограничение на отговорността.
(a) Въпреки че Банката ще полага щателни
усилия по отношение на работата си по Консултантските услуги, Банката не дава никакви
изрични гаранции или гаранции по подразбиране относно степента на успех, който може
да бъде постигнат с прилагането на която и
да е препоръка, съдържаща се в който и да е
работен продукт, изготвен от или с помощта
на Банката или на Служителите на Банката.
(б) Без ограничение на привилегиите и
имунитетите на Банката, произтичащи от
Учредителния є договор и от другите приложими норми на правото, Банката не носи
отговорност пред Клиента или пред друга

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

трета страна за каквито и да е загуби, разходи, щети или пасиви, които Клиентът дължи
в резултат на Консултантските услуги, освен
тези, произтичащи от груба небрежност или
умишлено неправомерно поведение на Банката
или на Служителите на Банката. Независимо от
всичко записано в настоящото Споразумение,
отговорността на Банката, ако има такава,
към Клиента по настоящото Споразумение не
обхваща каквито и да е косвени, наказателни
или последващи щети, загуба на печалба или
загуба на възможност, нито може да надвишава
размера на професионалните такси, получени
от Банката по настоящото Споразумение.
(в) Страните признават и приемат, че целта
на настоящото Споразумение не е да създава
партньорство, съвместно предприятие или
подобно предприятие, при което Страните
биха могли да бъдат съвместно отговорни пред
трети страни или за каквито и да е други цели.
Никаква част от настоящото Споразумение
не представлява ангажимент от страна на
Банката да предоставя финансиране на Клиента по отношение на дейностите, които ще
се извършват във връзка с Консултантските
услуги или по друг начин.
9. Приложимо право. По отношение на настоящото Споразумение се прилагат законите
на Англия и то се тълкува в съответствие с тях.
10. Уреждане на спорове.
(a) Страните по Споразумението ще се
стремят добросъвестно да разрешават всички
различия и спорове по или във връзка с настоящото Споразумение по взаимно съгласие.
Всеки спор, възникнал от или във връзка с
настоящото Споразумение, който не е уреден чрез споразумение между страните, ще
бъде окончателно разрешаван от арбитраж
в съответствие с Арбитражните правила на
UNCITRAL в сила към датата на настоящото
Споразумение. В случай на конфликт между
Арбитражните правила на UNCITRAL и условията на настоящото Споразумение условията
на настоящото Споразумение имат предимство.
Арби т ра ж ни я т т рибу на л се съст ои о т
3 (трима) арбитри, като всяка страна назначава един арбитър. Двамата назначени от
Страните арбитри избират третия арбитър,
който ще има ролята на председателстващ
арбитър на арбитражния трибунал. Мястото
на провеждане на арбитража ще бъде в Лондон, а езикът, който ще бъде използван при
арбитражното производство, е английски.
(б) Нито Клиентът, нито Банката имат
право в производство по точка (а) от настоящия раздел за предявяване на претенция
по отношение на това, че която и да е от
разпоредбите на настоящите Общи условия
или на Споразумението за предоставяне на
консултантски услуги е невалидна или неприложима поради каквато и да е разпоредба на
учредителния договор на Банката.
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11. Привилегии и имунитети. Данъчен имунитет. Клиентът признава и ще предприеме
всички разумни стъпки да прилага статута,
привилегиите и имунитетите на Банката и на
нейните Служители, посочени в учредителния
договор на Банката и другите приложими норми
на правото. Страните приемат и се съгласяват, че нито никоя разпоредба на настоящото
Споразумение, нито подлагането на арбитраж
от страна на Банката по никакъв начин не
представляват и не предполагат освобождаване,
отказ, прекратяване или промяна от страна на
Банката на която и да е привилегия, имунитет
или освобождаване на Банката, постановени в
учредителния договор на Банката и в другите
приложими норми на правото. Това включва,
наред с другото, имунитета на Банката, нейните
активи, приходи и нейните операции и сделки
по отношение на всички данъци и мита.
12. Изменения. Всяко изменение или отказ,
или каквото и да е съгласие, дадено по която и
да е разпоредба на настоящото Споразумение,
следва да бъдат в писмена форма и, в случай
на изменение, да бъде подписано от Страните.
Измененията влизат в сила от деня и годината,
в които Банката е получила правно становище от упълномощено длъжностно лице на
Клиента, че са изпълнени всички национални
законови изисквания и процедури за влизане
в сила на Изменението на Споразумението.
13. Запазване на права. Никакъв подход,
както и никакво неизпълнение или забавяне
от страна на която и да е от Страните при
упражняване на правомощия, средства за
защита, право на преценка, авторитет или
друго право по силата на настоящото Споразумение не трябва да нарушава или да
се тълкува като отказ или като мълчаливо
съгласие по отношение на това или което и
да е друго правомощие, средство за защита,
право на преценка, авторитет или друго право
по силата на настоящото Споразумение, или
по някакъв начин да възпрепятства неговото
допълнително или бъдещо упражняване.
14. Правоприемници. Забрана за прехвърляне без съгласие. Настоящото Споразумение
обвързва и е в полза на съответните право
приемници на Страните, при условие че никой
от тях няма право да възлага настоящото
Споразумение изцяло или частично без предварителното съгласие на другата страна.
15. Цялостно споразумение и екземпляри.
(a) Настоящото Споразумение, заедно с
Графика и Анекса, представлява цялото Споразумение между Страните по него и отменя
всички предишни споразумения, договорености и уговорки както устни, така и писмени,
между Страните по отношение на предмета
на Споразумението.
(б) Настоящото Споразумение може да бъде
подписано в няколко екземпляра, всеки от
които е оригинал, но всички те представляват
едно и също споразумение.
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16. Прекратяване на договора. Независимо от прекратяването или изтичането на
настоящото Споразумение разпоредбите на
настоящото Споразумение, отнасящи се до
(1) задължението за поверителност съгласно
Раздел 5 от настоящия Анекс, (2) задължения
та, разписани в Раздел 6 Интелектуална собственост и Раздел 11 Привилегии и имунитети
на настоящия Анекс и (3) задължението на
Клиента да заплати възнаграждение на Банката за предоставените Консултантски услуги,
извършени преди датата на прекратяване или
изтичане на срока на Споразумението, както и
възстановяване на всякакви разумни разходи,
свързани с прекратяването на Споразумението от страна на Клиента, продължават да
са в пълна сила, освен в случаите, в които е
направена констатация на груба небрежност
или умишлено неправомерно поведение на
Банката с решение на арбитражен трибунал,
в резултат от процедура за разрешаване на
спорове, както е посочено в член 10 от настоящия Анекс.
137

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (обн., ДВ,
бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г.,
бр. 25 и 100 от 2010 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 49
от 2014 г., бр. 76 от 2015 г. и бр. 73 от 2016 г.;
доп., бр. 53 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 29, ал. 1, т. 13 думите „Изпълнение на програми с национално финансиране“
се заменят с „Интегрирани инвестиционни
проекти“.
§ 2. В чл. 49г се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Изпълнение
на програми с национално финансиране“
се заменят с „Интегрирани инвестиционни
проекти“, след думите „заместник генерален
директор/експлоатация“ се добавя „и заместник генерален директор/стратегия и администрация“ и думите „с национално финансиране
на предприятието“ се заличават;
б) създава се т. 12:
„12. организира, координира и контролира
всички дейности по ремонт, рехабилитация и
модернизация на гаровите комплекси и терминали с национално и Европейско финансиране.“
2. В ал. 2 думите „Изпълнение на програми с национално финансиране“ се заменят с
„Интегрирани инвестиционни проекти“.
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Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
173

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията
и реда за използване на автоматизирани
технически средства и системи за контрол
на правилата за дви жение по пътищата
(ДВ, бр. 36 от 2015 г.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) За осъществяване на контрол на
участниците в движението по пътищата се
използват АТСС, пуснати на пазара и/или в
действие по реда на Закона за измерванията,
притежаващи удостоверение за одобрен тип и
вписани в регистъра на Българския институт
по метрология.
(2) Преди пускане в експлоатация АТСС
преминават първоначална проверка.
(3) След изтичане срока на първоначалната
проверка АТСС преминават последваща проверка от Българския институт по метрология
или от лица, оправомощени от председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор.“
§ 2. В чл. 6, ал. 1 след думата „производителя“ се добавя „и изискванията, посочени в
удостоверението за одобрен тип“.
§ 3. Член 7 се отменя.
§ 4. В чл. 8 думите „измерителят му да
сработва“ се заменят с „АТСС да извършва
измерване“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „контрол“ се поставя
запетая и се добавят думите „или АТСС се
разполага временно на участък от пътя“.
2. В ал. 3 думите „уредът отразява и“ се
заменят със „се отразяват и данните за“.
§ 6. В чл. 16 се създава ал. 5:
„(5) При съставяне на акт за установяване
на административно нарушение за превишена
скорост, издаване на наказателно постановление или издаване на електронен фиш за
установено нарушение за превишена скорост
от измерената от АТСС скорост се приспада
максимално допустимата грешка за съответния
тип АТСС, посочена в чл. 755 от Наредбата за
средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).“
§ 7. Приложението към чл. 10, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 10, ал. 1
рег. №

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ………………………….…………………………
структура/звено

Дата:

ПРОТОКОЛ
за използване на Автоматизирано техническо средство или система
Автоматизирано техническо средство/система, вид
……………………………………………………................... №

Дата на използване
дд/мм/гг

Място за контрол
…………………………………………………………………………………………………………………................................................……………………….
точно местонахождение с думи/областна дирекция
…………………………........................
Град/с.

………………………………………………………………………………............................……………..……
точно местонахождение с думи: ул./бул./пътна отсечка, № на път – км

……………………………………………………………………….......................……………………………………………………………………………………….
Посока на движение на контролираните МПС от …………………………... към …………………………..…../в двете посоки
А – автомагистрала; 1к – първокласен път; 2к – второкласен път и т.н.; ОПМ – общинска пътна мрежа
Пътен знак за
ограничение
ДА/НЕ Ограничение в км/ч

Общо ограничение на скоростта
Ограничение в км/ч

Разстояние от пътния знак с въведено ограничение
до АТСС в метри
Дигитална снимка (само за временно монтирани АТСС)
ДА/НЕ

Режим измерване
С – стационарен; Д – в движение
При режим
измерване Д

Посока за задействане
отдалечаващ – О; приближаващ – П; в двете посоки – Д

Начало на участъка
……………………………………………………………......................................................………………………………………
точно местонахождение с думи: Град/с./, ул./бул./пътна отсечка, № на път – км
Край на участъка
…………………………...………….......…………………...........................................……………………………………………
точно местонахождение с думи: Град/с./, ул./бул./пътна отсечка, № на път – км

Номер на служебен автомобил (само за мобилно АТСС в МПС)
Регион

цифри

серия

Автоматизираното техническо средство или система е разположено/а и настроено/а съгласно
изискванията за обслужване на производителя и нормативните предписания. Наличните пътни знаци са проверени преди и след измерването. АТСС е преминало метрологична проверка: протокол
№ ……………………….. от дата ………………… и е годно за експлоатация до ………………
Име, фамилия и подпис на служителя – ……………………………......................
№ на първо статично изображение/
видеозапис
………………………………………………

Начало на работа
час

минути

№ на последно статично изображение/
видеозапис
………………………………………………

Край на работа
час

минути
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Брой установени от Автоматизирано техническо средство или система нарушения
Цифри

Приех протокола за използване на Автоматизирано техническо средство или система. Свалих
............. броя статични изображения/видеозаписи от АТСС. Информацията се съхранява на компютърна конфигурация/сървър в структура/звено …………….....................................……………………………………………………
при ………………………………………………………………………….............................................................................................….…
Име, фамилия и подпис – .…………………………......................
Дата на приемане

Брой часове работа на АТСС на мястото за контрол
дд/мм/гг

ПРОВЕРИЛ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Име, презиме и фамилия на началник на структурно звено
Дата на проверка

Подпис:

..........………………………………

“

дд/мм/гг

Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № Е-РД-04-1
от 3 януари 2018 г.

за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната
ефективност, вписването и получаването на
информация от тези регистри, условията и
реда за придобиване на квалификация от
консултантите по енергийна ефективност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. подлежащите на вписване обстоятелства
в регистрите по чл. 44 и 60 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
2. редът за вписване, включително вписване
на промени в обстоятелствата, и заличаване
на вписвания в регистрите;
3. редът за получаване на информация от
регистрите;
4. условията и редът за придобиване на
квалификация на консултантите по енергийна
ефективност.
Чл. 2. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР, агенцията) води отделни
регистри на:

1. лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 ЗЕЕ;
2. лицата по чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ.
(2) Регистрите по ал. 1 са публични.
Г л а в а

в т о р а

ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ
Чл. 3. На вписване в регистрите подлежат
лицата по чл. 2, ал. 1, предвидените в ЗЕЕ
и наредбата обстоятелства и промените, настъпили в тях.
Чл. 4. Агенцията вписва в регистъра по
чл. 2, ал. 1, т. 1 лицата, които извършват
обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проверки за енергийна
ефективност на отоплителни инсталации с
водогрейни котли и на климатични инсталации
в сгради, изготвят оценки за съответствие на
инвестиционните проекти на сгради с изиск
ванията за енергийна ефективност и оценки
на енергийните спестявания в сгради, както
и обстоятелствата, свързани с тези лица.
Чл. 5. Агенцията вписва в регистъра по
чл. 2, ал. 1, т. 2 лицата, които извършват
обследване за енергийна ефективност и изготвят оценки за енергийни спестявания на
предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление, както и
обстоятелствата, свързани с тези лица.
Чл. 6. За всяко лице по чл. 43, ал. 1 и по
чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ в съответния регистър се
вписват:
1. поредният номер на вписването;
2. наименованието, седалището, адресът
на управление, ЕИК на лицето, съответно –
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регистрационни данни в случаите на търговска регистрация по законодателството на
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
3. трите имена на лицето/ата с представителна власт;
4. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на АУЕР за:
а) вписване в регистъра;
б) вписване на промени в регистъра;
в) заличаване от регистъра;
г) отказ за вписване в регистрите;
д) отказ за вписване на промени в регистрите;
е) издаване на дубликат на удостоверение;
ж) коригиране на грешки в регистрите;
5. номерът и датата на:
а) издаденото удостоверение за вписване
в регистъра;
б) удостоверението за промяна на вписани
обстоятелства;
6. срокът на валидност на удостоверението;
7. описание на дейността, за която лицето
е вписано в регистъра;
8. трите имена и специалностите на консултантите по енергийна ефективност;
9. забележки по вписани обстоятелства.
Чл. 7. За всяко лице по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ
в регистъра се вписват:
1. поредният номер на вписването;
2. трите имена и постоянният адрес на
лицето;
3. специалност;
4. номерът и датата на заповедта на изпълнителния директор на АУЕР за:
а) вписване в регистъра;
б) вписване на промени в регистъра;
в) заличаване от регистъра;
г) отказ за вписване в регистрите;
д) отказ за вписване на промени в регистрите;
е) издаване на дубликат на удостоверение;
ж) коригиране на грешки в регистрите;
5. номерът и датата на:
а) издаденото удостоверение за вписване
в регистъра;
б) удостоверението за промяна на вписани
обстоятелства;
6. срокът на валидност на удостоверението;
7. описание на дейността, за която лицето
е вписано в регистъра;
8. забележки по вписани обстоятелства.
Г л а в а

т р е т а

ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ
Чл. 8. (1) За водене на регистрите се създава
електронна база данни за лицата и обстоятелствата, подлежащи на вписване.

ВЕСТНИК
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(2) Регистрите се водят и съхраняват от
определени със заповед на изпълнителния
директор на АУЕР служители, които:
1. извършват вписванията, включително на
промени в обстоятелствата, и заличаванията
въз основа на заповедите на изпълнителния
директор на АУЕР;
2. връчват удостоверенията;
3. дават справки за вписаните в регистъра
обстоятелства;
4. водят електронната база данни, комплектуват и съхраняват досиетата на лицата.
(3) Вписванията в регистрите се извършват не по-късно от приключване на първия
работен ден след влизане в сила на съответна
заповед на изпълнителния директор на АУЕР.
Чл. 9. (1) За всяко подлежащо на вписване
лице в електронната база данни се открива
партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените в наредбата вписвания
за това лице.
(2) Всяка партида се състои от полета,
съответстващи на подлежащите на вписване
обстоятелства. Всеки тип поле има уникален
индекс, който е еднакъв за всички партиди.
(3) Всяка партида съдържа полета за вписване на следните обстоятелства:
1. номера и датата на заповедта на изпълнителния директор на АУЕР за вписване;
2. датата на вписването;
3. подлежащото на вписване обстоятелство;
4. вида на вписването;
5. името на служителя, извършил вписването;
6. номера и датата на заповедта на изпълнителния директор на АУЕР за заличаване;
7. датата на заличаването;
8. името на служителя, извършил заличаването.
(4) Последващите вписвания се извършват
така, че да не бъде засегната информацията,
съдържаща се в предходни вписвания.
(5) Когато се заличава вписване, в съответното поле се добавя запис, че вписването
е заличено. Заличаването не може да води
до унищожаване или повреждане на информацията за вписването, което се заличава.
(6) Грешките, допуснати при вписването, се
поправят въз основа на писмено разпореждане
на изпълнителния директор на АУЕР, като в
съответното поле се отбелязва поправката.
Поправката не може да води до унищожаване
или повреждане на информацията относно
вписването, което се поправя.
Чл. 10. (1) Електронната база данни се
съхранява по начин, който гарантира целостта
на информацията, защита на личните данни
и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
(2) Ежедневно при приключване на работния ден се прави архивно копие на електронната база данни.
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(3) Електронната база данни се копира на
отделен електронен носител ежеседмично при
приключването на последния работен ден от
седмицата.
Чл. 11. (1) За всяко подлежащо на вписване
лице се открива и поддържа досие, в което
се съхраняват всички документи за лицето и
издадените индивидуални административни
актове на АУЕР.
(2) Всяко досие има уникален индекс,
съвпадащ с индекса на партидата на регист
рираното лице.
(3) В досието по разпореждане на изпълнителния директор на АУЕР могат да се
съхраняват и други документи, свързани с
дейността на съответното лице, включително доклади на контролните органи по ЗЕЕ,
жалби и оплаквания.
Чл. 12. Регистърът и досиетата на лицата се
съхраняват от упълномощените от изпълнителния директор на АУЕР служители. Досиетата
не могат да се изнасят от определените за
съхраняване места без писмено разрешение
на изпълнителния директор на АУЕР.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ
В ОБСТОЯТЕЛСТВА И ЗАЛИЧАВАНЕ НА
ВПИСВАНИЯ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТРИТЕ
Раздел I
Условия и ред за вписване
Чл. 13. (1) Лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 и
по чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ подават до изпълнителния директор на АУЕР писмено искане за
вписване в съответния регистър или искане
за вписване на промени в обстоятелства по
образци, утвърдени от изпълнителния директор на АУЕР и публикувани на интернет
страницата на АУЕР.
(2) Искането се подава от лице/а с представителна власт или от пълномощник – за
лицата по чл. 43, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ.
(3) Искането от лице по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ
се подава лично или от пълномощник.
Чл. 14. Агенцията предоставя електронни
услуги за подаване на искане за вписване в
регистър, включително за вписване на промени във вписаните обстоятелства.
Чл. 15. (1) Към искането за вписване лицето
по чл. 43, ал. 1 или по чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ прилага:
1. ЕИК или еквивалентен документ за
идентификация по регистъра в съответната
държава – членка на Европейския съюз, в
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария;
2. декларация, че заявителят разполага с
необходимите технически средства за осъществяване на съответната дейност за срока
на валидност на удостоверението за вписване
с приложени заверени копия от документи,
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които съдържат вида, индивидуалния фабричен номер и обхвата на техническите средства; необходимите технически средства за
осъществяване на дейност от лице по чл. 43,
ал. 1 ЗЕЕ са посочени в приложение № 1, а за
осъществяване на дейност от лице по чл. 59,
ал. 1 ЗЕЕ – в приложение № 2;
3. списък на персонала от консултанти по
енергийна ефективност, включващ трите имена, ЕГН и специалност на всеки консултант,
към който се прилагат за всеки консултант:
а) заверено от консултанта по енергийна
ефективност копие от документ, удостоверяващ, че има средно техническо образование,
висше образование или придобита научна
степен в област на висшето образование
„Технически науки“ – съгласно чл. 16 или 17;
б) заверени от консултанта по енергийна
ефективност копия от документите, удостоверяващи наличието на придобит стаж по специалността след завършване на образованието:
аа) не по-малко от 6 години за лицата със
средно образование;
бб) не по-малко от 3 години за лицата
с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“;
вв) не по-малко от 2 години за лицата с
образователно-квалификационна степен „магистър“ и за лицата с научна степен;
в) заверено от консултанта по енергийна
ефективност копие от удостоверение за квалификация за извършване на дейности по
чл. 4 или 5;
г) заверено от консултанта по енергийна
ефективност копие от документ, удостоверяващ съществуващото правоотношение между
заявителя и него;
д) заверено копие на документ, удостоверяващ, че наименованието на специалността
му е еквивалентно с наименованието на специалност по чл. 16 и/или 17, или на документ,
удостоверяващ приравняване на специалност,
когато е приложимо;
4. документ за внесена такса за издаване
на удостоверение, определена в Тарифата за
таксите, които се събират от Агенцията за
устойчиво енергийно развитие по Закона за
енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници.
(2) Декларацията по ал. 1, т. 2 се попълва
по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР и публикуван на интернет
страницата на АУЕР.
(3) Искането за вписване и приложенията
към него се подават на български език в един
екземпляр.
(4) Документите, които са издадени на
чужд език, се представят в официален превод.
(5) Агенцията служебно извършва проверка
относно признаването в Република България
на образование, придобито в чужбина.
Чл. 16. Лицето по чл. 43, ал. 1 ЗЕЕ следва
да разполага с персонал от консултанти по
енергийна ефективност, включващ най-малко:
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1. един консултант с висше образование
по специалност „Топлотехника“ или „Топлоенергетика“ или един консултант със средно
образование и придобита трета степен на професионална квалификация по специалности
съгласно приложение № 3, или един консултант
с научна степен в област на висшето образование „Технически науки“, професионално
направление „Енергетика“;
2. един консултант с висше образование
по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или „Електроснабдяване и
електрообзавеждане“ или един консултант
със средно образование и придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалности съгласно приложение № 3, или
един консултант с научна степен в област на
висшето образование „Технически науки“,
професионално направление „Електротехника,
електроника и автоматика“;
3. един консултант с висше образование по
специалност „Архитектура“ или „Промишлено
и гражданско строителство“, или „Строителство на сгради и съоръжения“ или един консултант със средно образование и придобита
трета степен на професионална квалификация
по специалности съгласно приложение № 3,
или един консултант с научна степен в област
на висшето образование „Технически науки“,
професионално направление „Архитектура,
строителство и геодезия“.
Чл. 17. Лицето по чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ следва
да разполага с персонал от консултанти по
енергийна ефективност, включващ най-малко:
1. един консултант с висше образование по
специалност „Топлоенергетика“ или един консултант със средно образование и придобита
трета степен на професионална квалификация
по специалности съгласно приложение № 3
или научна степен в област на висшето образование „Технически науки“, професионално
направление „Енергетика“;
2. един консултант с висше образование
по специалност „Топлотехника“ или един консултант със средно образование и придобита
трета степен на професионална квалификация
по специалности съгласно приложение № 3
или научна степен в област на висшето образование „Технически науки“, професионално
направление „Енергетика“;
3. един консултант с висше образование
по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или „Електроснабдяване и
електрообзавеждане“ или един консултант
със средно образование и придобита трета
степен на професионална квалификация по
специалности съгласно приложение № 3 или
научна степен в област на висшето образование „Технически науки“, професионално
направление „Електротехника, електроника
и автоматика“.
Чл. 18. (1) Към искането за вписване лицето
по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ прилага:
1. заверено копие на личната си карта;
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2. декларация, че разполага с необходимите технически средства за осъществяване на
съответната дейност за срока на валидност
на удостоверението за вписване с приложени
заверени копия от документи, които съдържат вида, индивидуалния фабричен номер и
обхвата на техническите средства; необходимите технически средства за осъществяване
на дейност са посочени в приложение № 1;
3. заверено от консултанта по енергийна
ефективност копие от съответен документ,
удостоверяващ, че има средно техническо образование, висше образование или придобита
научна степен в област на висшето образование „Технически науки“ по специалности
съгласно чл. 16;
4. заверени копия от документите, удостоверяващи наличието на придобит стаж по
специалността след завършване на образованието:
а) не по-малко от 6 години за лицата със
средно образование;
б) не по-малко от 3 години за лицата с
образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
в) не по-малко от 2 години за лицата с
образователно-квалификационна степен „магистър“ и за лицата с научна степен;
5. заверено копие от удостоверение за
квалификация за извършване на дейности
по чл. 4;
6. заверено копие на документ, удостоверяващ, че наименованието на специалността му е еквивалентно с наименованието
на специалност по чл. 16, или на документ,
удостоверяващ приравняване на специалност,
когато е приложимо;
7. документ за внесена такса за издаване
на удостоверение, определена в Тарифата за
таксите, които се събират от Агенцията за
устойчиво енергийно развитие по Закона за
енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници.
(2) Декларацията по ал. 1, т. 2 се попълва
по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР и публикуван на интернет
страницата на АУЕР.
(3) Искането за вписване и приложенията
към него се подават на български език в един
екземпляр.
(4) Документите, които са издадени на
чужд език, се представят в официален превод.
(5) Агенцията служебно извършва проверка
относно признаването в Република България
на образование, придобито в чужбина.
Чл. 19. (1) Вписано в регистър по чл. 2
лице е длъжно да съобщава в АУЕР за всяка
промяна във вписано обстоятелство в 14-дневен
срок от датата на настъпване на промяната.
(2) За вписване на промяна лицето подава
в АУЕР искане за вписване, придружено само
от документите, свързани със съответната промяна, и документ за внесена такса за издаване
на удостоверение, определена в Тарифата за
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таксите, които се събират от Агенцията за
устойчиво енергийно развитие по Закона за
енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници.
Чл. 20. (1) Искане за вписване по чл. 13
или чл. 19, ал. 2 се разглежда в 14-дневен
срок от датата на постъпването му в АУЕР.
(2) При констатиране на липса на изискуем
документ или несъответствие в представен
документ АУЕР уведомява заявителя да отстрани нередовността в срок 10 работни дни
от получаване на съобщението за това с указание, че при неотстраняване производството
ще бъде прекратено.
(3) Изпълнителният директор на АУЕР
издава заповед за вписване, за отказ за вписване или за прекратяване на производството
в срока по ал. 1. В случаите по ал. 2 срокът
за разглеждане на искането започва да тече
от датата на отстраняване на нередовностите.
(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава на заинтересованото лице в 3-дневен срок от датата
на издаването є.
(5) Изпълнителният директор на АУЕР
отказва вписване в регистъра, когато заявителят не отговаря на изискванията по чл. 43,
ал. 1 или 2 или чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ.
(6) Отказът на изпълнителния директор на
АУЕР за вписване в регистъра и заповедта за
прекратяване на производството подлежат на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от
датата на съобщаването.
Раздел II
Условия и ред за издаване на удостоверения
Чл. 21. (1) На вписано в регистър по чл. 2
лицe се издава удостоверение за вписване:
1. на лице по чл. 43, ал. 1 ЗЕЕ по образец
съгласно приложение № 4;
2. на лице по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ по образец
съгласно приложение № 5;
3. на лице по чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ по образец
съгласно приложение № 6.
(2) Удостоверението за вписване на лице по
чл. 43, ал. 1 или по чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ съдържа:
1. наименование, единен идентификационен код, седалище и адрес на управление по
регистрация на лицето;
2. трите имена на лицето/ата с представителна власт;
3. трите имена на консултантите по енергийна ефективност на лицето;
4. идентификационен номер в регистъра;
5. номер и дата на заповедта за вписване
в регистъра;
6. дата на издаване;
7. срок на валидност.
(3) Удостоверението за вписване на лицата
по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ съдържа:
1. трите имена на лицето;
2. постоянния адрес на лицето;
3. идентификационен номер в регистъра;
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4. номер и дата на заповедта за вписване
в регистъра;
5. дата на издаване;
6. срок на валидност.
Чл. 22. (1) При вписване на промени в
обстоятелства по партидата на вписано в регистър по чл. 2 лицe се издава удостоверение
за вписване на промени в обстоятелствата:
1. на лице по чл. 43, ал. 1 ЗЕЕ по образец
съгласно приложение № 7;
2. на лице по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ по образец
съгласно приложение № 8;
3. на лице по чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ по образец
съгласно приложение № 9.
(2) Удостоверението за вписване на промени за лице по чл. 43, ал. 1 или по чл. 59,
ал. 1 ЗЕЕ съдържа:
1. наименование, единен идентификаци
онен код, седалище и адрес на управление
по регистрация на лицето;
2. трите имена на лицето/ата с представителна власт;
3. идентификационен номер в регистъра;
4. номер и дата на заповедта за вписване
на промени в регистъра;
5. настъпилите промени в обстоятелствата,
подлежащи на вписване;
6. дата на издаване;
7. срок на валидност.
(3) Удостоверението за вписване на промени
на лице по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ съдържа:
1. трите имена на лицето;
2. постоянния адрес на лицето;
3. идентификационен номер в регистъра;
4. номер и дата на заповедта за вписване
на промените в регистъра;
5. настъпилите промени в обстоятелствата,
подлежащи на вписване;
6. дата на издаване;
7. срок на валидност.
Чл. 23. Удостоверение по чл. 21 или 22 се
издава в срок до 7 дни от датата на влизане в
сила на заповедта на изпълнителния директор
на АУЕР за вписване в регистъра, съответно
за вписване на промени.
Чл. 24. (1) Не по-късно от 1 месец преди
изтичане на срока на валидност на удостоверението лицето може да подаде заявление
за подновяването му.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документ за внесена такса за издаване
на удостоверение, и
2. декларация за липса на промени в съответните обстоятелства по чл. 44, ал. 2 ЗЕЕ.
(3) Новото удостоверение се издава с дата,
непосредствено следваща датата на изтичане
на срока на валидност на предходното удостоверение.
Раздел III
Условия и ред за заличаване от регистрите
Чл. 25. Изпълнителният директор на АУЕР
издава заповед за заличаване на вписване на
лице в регистър по чл. 2, когато то:
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1. престане да отговаря на някое от условията по чл. 43, ал. 1 или 2, съответно по
чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ;
2. е представило невярна декларация по
чл. 44, ал. 2, т. 2, буква „б“ ЗЕЕ;
3. е нарушило изискване по чл. 43, ал. 4, 5
или 6, съответно по чл. 59, ал. 2, 3 или 4 ЗЕЕ;
4. е извършило системни нарушения по
ЗЕЕ, установени с влезли в сила наказателни
постановления;
5. е обявено в несъстоятелност или е в
производство по ликвидация;
6. направи такова искане;
7. не направи искане за издаване на ново
удостоверение за вписване;
8. е юридическо лице или едноличен търговец и бъде заличено от търговския регистър, или е физическо лице – при смърт или
поставяне под запрещение.
Чл. 26. (1) Заповедта на изпълнителния
директор на АУЕР за заличаване на вписването се съобщава на заинтересованото лице
в 3-дневен срок от датата на издаването є.
(2) Заповедта за заличаване на вписване
подлежи на обжалване по реда на АПК в
14-дневен срок от датата на съобщаването є.
(3) Вписването на лицето се заличава в
първия работен ден след влизане в сила на
съответна заповед на изпълнителния директор на АУЕР.
Раздел IV
Получаване на информация от регистрите
Чл. 27. Агенцията за устойчиво енергийно развитие предоставя свободен достъп до
информацията, подлежаща на вписване в
регистрите, чрез интернет страницата си.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ
НА КВАЛИФИК АЦИЯ
Чл. 28. (1) За придобиването на квалификация по чл. 43, ал. 1, т. 3, буква „в“, ал. 2, т. 5
и чл. 59, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗЕЕ се издава
удостоверение по реда на тази наредба.
(2) Консултантите по енергийна ефективност могат да повишат квалификацията си за
упражняване на дейности по чл. 4 и 5, като
за всяка квалификация се издава отделно
удостоверение.
(3) Удостоверение за квалификация за извършване на дейности по чл. 4 се издава за
компетентност:
1. ниво 1 – за извършване на дейностите по
чл. 43, ал. 1 ЗЕЕ за всички категории сгради
съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) и номенклатурата на
видовете строежи по отделните категории,
определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 ЗУТ;
2. ниво 2 – за извършване на дейностите по
чл. 43, ал. 1 ЗЕЕ за сградите пета категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ и номенклатурата на видовете строежи по отделните
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категории, определена с наредбата по чл. 137,
ал. 2 ЗУТ, без сградите за обществено обслужване от същата категория.
(4) Удостоверението за квалификация за
извършване на дейностите по чл. 5 се издава
за едно ниво на компетентност.
Чл. 29. (1) Удостоверенията за квалификация за дейностите по чл. 4 се издават от
висши училища, обучаващи по специалности
в област на висшето образование „Технически науки“, професионални направления
„Енергетика“, „Електротехника, електроника
и автоматика“ и „Архитектура, строителство
и геодезия“, акредитирани по реда на Закона
за висшето образование, или по специалности
в еквивалентни област на висше образование
и професионални направления, акредитирани по съответното законодателство в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария.
(2) Удостоверенията за квалификация за
дейностите по чл. 5 се издават от висши училища, обучаващи по специалности в област
на висшето образование „Технически науки“,
професионални направления „Енергетика“
и „Електротехника, електроника и автоматика“, акредитирани по Закона за висшето
образование, или по специалности в еквивалентни области на висше образование и
професионални направления, акредитирани
по съответното законодателство в друга държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария.
(3) Удостоверение за квалификация се издава само на лице с образование по направление и специалност съгласно чл. 16, съответно
чл. 17 или по специалност, приравнена за
целите на наредбата на специалност по чл. 16,
съответно чл. 17.
(4) Висшите училища по ал. 1 и 2 провеждат изпити на кандидатите за консултанти по
енергийна ефективност поне веднъж годишно
и издават удостоверения за квалификация на
успешно положилите изпита кандидати.
(5) Изпитът е проверка и оценка на знанията и уменията на кандидатите, усвоени
след проведено обучение за извършване на
дейностите по чл. 4 или 5.
(6) Признаването на еквивалентни документи за професионална квалификация за извършване на дейностите по чл. 4 и 5, издадени
в държава – членка на Европейския съюз, или
в друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, се извършва
от висшите училища по ал. 1 и 2.
(7) Приравняването на специалност от
висшето образование към някоя от специалностите по чл. 16 и 17 се извършва от
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висше училище, което обучава по съответната специалност, към която се извършва
приравняването.
(8) Приравняването на специалност от
средното образование към някоя от специалностите по приложение № 3 се извършва от
институция по чл. 9 от Закона за професионалното образование и обучение, която има
право да обучава по съответната специалност,
към която се извършва приравняването.
(9) Произнасяне по ал. 7 и 8 се извършва в
срок 30 дни от датата на подаване на искането.
Чл. 30. (1) Обучението за извършване на
дейностите по чл. 4 включва минимален задължителен обхват на учебния план съгласно
приложение № 10 или приложение № 11 в
зависимост от нивото на компетентност.
(2) Обучението за извършване на дейности
те по чл. 5 вк лючва минима лни я задължителен обхват на учебния план съгласно
приложение № 12.
(3) До обучение за извършване на дейности
те по чл. 4 и 5 се допускат лица с образование
по направления и специалности съгласно
чл. 16 и 17 или по специалност, приравнена
за целите на наредбата на някоя от специалностите по чл. 16 и 17.
Чл. 31. (1) Изпитът на кандидатите за консултанти се провежда от изпитна комисия,
която се назначава от ректора на съответното
висше училище.
(2) В състава на изпитната комисия се
включват:
1. хабилитирани преподаватели от висшето
училище, което провежда изпита;
2. най-малко двама хабилитирани преподаватели от други висши училища, в които се
провеждат изпити на кандидати за консултанти
по енергийна ефективност;
3. председателят на Методическия съвет
по ал. 7;
4. експерти от държавната администрация:
един експерт от специализираната администрация на Министерството на енергетиката
и един експерт от специализираната администрация на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, чиито функции
са свързани с подпомагане на съответния
министър при провеждането на политики или
разработване на технически норми в областта
на енергийната ефективност и при провеждането на политики в областта на енергията
от възобновяеми източници, както и един
експерт от специализираната администрация
на АУЕР с контролни функции.
(3) Експертите от държавната администрация по ал. 2, т. 4 участват с право на
съвещателен глас, а в слу чай че експерт
притежава удостоверение за повишаване на
квалификацията, издадено при условията и
по реда на тази наредба, същият участва като
редовен член на изпитната комисия с право
на проверка и оценка на знанията и уменията
на кандидатите.
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(4) Изпитът се провежда под формата на
изпитен тест и защита на курсов проект. До
защита на курсов проект се допуска само
кандидат за консултант, който издържи изпитния тест.
(5) Обхватът на изпитната материя и начинът на оценяване са единни за страната и се
определят от акредитираните висши училища,
оправомощени да провеждат изпити съгласно
ЗЕЕ и настоящата наредба.
(6) Резултатите от всеки изпит се отразяват в протокол. Протоколите от проведените
изпити се съхраняват в съответното висше
училище съгласно правилника за устройството
на дейността му.
(7) Изпитният тест е единен за страната.
Методически съвет, в който участват упълномощени от ректорите хабилитирани преподаватели на всички висши училища, провеждащи
изпити по тази наредба, подготвя изпитния
тест във варианти.
(8) Промени в изпитните въпроси и отговори, включени в теста, могат да се правят
с решение на Методическия съвет след разглеждане на постъпили предложения в съвета.
Вносителят на предложение за промяна, ако
не е член на Методическия съвет, може да
присъства на заседанието за разглеждане на
предложението без право на глас при вземането на решения.
(9) Вариантът на изпитния тест, върху който
се провежда изпитът, се изтегля в присъствието на най-малко трима членове на изпитната
комисия, измежду които председателят на
изпитната комисия и поне един представител
на друго висше училище по ал. 2, т. 2.
(10) Методическият съвет приема правила за работата си и избира от своя състав
председател и секретар, които организират
редовните му заседания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Еквивалентно наименование“ е равностойно и еднозначно наименование на
специалност, завършена в различен период от
време във висше училище или в институция,
имаща право да осъществява обучение за
придобиване на професионална квалификация по чл. 9 от Закона за професионалното
образование и обучение. Еквивалентността на
наименованието се удостоверява с документ от
висшето училище или институцията по чл. 9
от Закона за професионалното образование
и обучение, издала дипломата или свидетелството за професионална квалификация, освен
ако в закон не е предвидено друго.
2. „Приравнена специалност“ е тази, чийто
учебен план покрива най-малко 80 на сто от
учебния план на специализиращите дисцип
лини на специалностите по чл. 16 и 17 от
наредбата.
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3. „Системни нарушения“ са три или повече нарушения на ЗЕЕ, извършени в рамките
на две години и установени с влезли в сила
наказателни постановления.
§ 2. Наредбата въвеж да изисквания на
Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно
енергийните характеристики на сградите (ОВ,
L 153/13 от 18 юни 2010 г.) и на Директива
2012/27/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна
на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ,
L 315/1 от 14 ноември 2012 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № РД16-301 от 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата,
извършващи сертифициране на сг ра ди и
обследване за енергийна ефективност на
промишлени системи, реда за получаване на
информация от регистрите, условията и реда
за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на
дейностите по обследване и сертифициране
(ДВ, бр. 27 от 2014 г.).
§ 4. Консул та н т и по енерг и й на ефективност, които са вписани в съответни я
регистър към момента на влизане в сила на
настоящата наредба или са били вписани
по реда на отменения Закон за енергийната
ефективност, запазват правата си за извършване на дейности по обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради и
обследване за енергийна ефективност на
промишлени системи.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 44, ал. 9 ЗЕЕ.
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на енергетиката:
Теменужка Петкова
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Николай Нанков
Приложение № 1
към чл. 15, ал. 1, т. 2 и чл. 18, ал. 1, т. 2
Списък на минимално необходимите техничес
ки средства за измерване при обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, проверка за енергийна ефективност на
отоплителни инсталации с водогрейни котли и
на климатични инсталации в сгради
1. Средства за измерване на температури:
– комбиниран електронен термометър (с комплект сменяеми датчици) за контактно измерване
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на повърхностна температура и температура на
флуиди от -20 до +200° С;
– инфрачервен термометър за дистанционно
измерване на повърхностна температура от -20
до +300 °С.
2. Средства за измерване на състав на димни
газове:
– дигитален газоанализатор за определяне
съдържанието на кислород, въглероден окис и
въглероден двуокис в изходящите от горивен
процес газове.
3. Средства за измерване на скорост на въздух:
– средство за измерване на скорости на въздух в канали и изтичане от решетки до 20 m/s;
– термоанемометър за измерване на скорост
на въздуха от 0 до 5 m/s и температура от -20
до +50 °С.
4. Средства за измерване параметрите на
електрически ток:
– комбиниран прибор (волтмер – ампермер – ватметър) – 200/600 V; 2/200 А.
5. Средства за измерване на осветеност:
– светломер.

Приложение № 2
към чл. 15, ал. 1, т. 2
Списък на минимално необходимите технически
средства за измерване при обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено
осветление
1. Средства за измерване на температури:
– комбиниран електронен термометър (с
комплект сменяеми датчици) за контактно измерване на повърхностна температура и температура
на флуиди от -20 до +1200 °С;
– инфрачервен термометър за дистанционно
измерване на повърхностна температура от -50
до +1500 °С.
2. Средства за измерване на състав на димни
газове:
– дигитален газоанализатор за определяне
съдържанието на кислород, въглероден окис,
въглероден двуокис, азотни и серни окиси в
изходящите от горивен процес газове.
3. Средства за измерване на скорост на въздух:
– средство за измерване на скорости на въздух в канали и изтичане от решетки до 25 m/s;
– термоанемометър за измерване на скорост
на въздуха от 0 до 5 m/s и температура от -20
до +50 °С.
4. Средства за измерване на дебити на флуиди:
– ултразвуков дебитомер за течности.
5. Средства за измерване параметрите на
електрически ток:
– комбиниран прибор (волтмер – ампермер – ватметър) – 200/600 V; 2/200 А;
– уред за измерване на фактора на мощността.
6. Средства за измерване на осветеност:
– светломер.
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Приложение № 3
към чл. 16 и 17
СПИСЪК
на специалности от средното образование
Професионално направление

Наименование на
професията

Наименование на
специалността

ОбОбследване
Стена предпен на следване и
приятия,
професио- серти- промишленална фици- ни системи
квали- ране на и системи
фика- сгради за външно
ция
изкуствено
осветление

ТЕХНИКА
Електро- 522010 Електротехник
техника
и енергетика

5220101 Електрически машини
и апарати

III

5220102 Електроенергетика

III

-

5220103 Електрообзавеждане на
производството

III

-

5220109 Елек т ри ческ и и нс талации

III

5220110 Е л е к т р о д о м а к и н с к а
техника

III

522030 Техник на енергийни 5220301 Топлоенергетика
съоръжения и инста5220306 Газова техника
лации
5220308 Възобновяеми енергийни източници

III

5220309 Топ ло т ех н и к а – т оп
линна, к лимат и чна,
вентилационна и хладилна

III

541040 Техник-технолог по 5410401 Експлоатаци я и подексплоатация и поддържане на хладилна
държане на хладилна
и климатична техника
и климатична техв хранително-вкусовата
ника в хранителнопромишленост
вкусовата промишленост

III

-

III

-

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО
Строителство

582010 Строителен техник

5820101 Строителство и архитектура

III

Приложение № 4
към чл. 21, ал. 1, т. 1
АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(наименование)
със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................,
представлявано от .......................................................................................................................................................,
(трите имена)
ЕИК .................................................................................................................................................................................
Имена на персонала – консултанти по енергийна ефективност:
в уверение на това, че със Заповед № ................. на изпълнителния директор на АУЕР от ................ е
вписан(о) в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сер-
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тифициране на сгради, проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни
котли и на климатични инсталации в сгради, оценка за съответствие на инвестиционните проекти на
сгради по отношение на изискванията за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийните спестявания в сгради, съгласно чл. 43, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
Дата на издаване: .............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................

Приложение № 5
към чл. 21, ал. 1, т. 2

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: .............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
(трите имена)
постоянен адрес ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
в уверение на това, че със Заповед № ................. на изпълнителния директор на АУЕР от ................ е
вписан(о) в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни
котли и на климатични инсталации в сгради, оценка за съответствие на инвестиционните проекти на
сгради по отношение на изискванията за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийните спестявания в сгради, съгласно чл. 43, ал. 2 и чл. 54, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
Дата на издаване: .............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................

Приложение № 6
към чл. 21, ал. 1, т. 3

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(наименование)
със седалище и адрес на управление ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
представлявано от .......................................................................................................................................................,
(трите имена)
ЕИК ...................................................................................................................................................................................
Имена на персонала – консултанти по енергийна ефективност:
в уверение на това, че със Заповед № ………....... на изпълнителния директор на АУЕР от ................
е вписан(о) в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и
изготвяне на оценки за енергийни спестявания на предприятия, промишлени системи и системи за
външно изкуствено осветление, съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
Дата на издаване: .............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................

Приложение № 7
към чл. 22, ал. 1, т. 1

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(наименование)
със седалище и адрес на управление .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................,
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представлявано от .........................................................................................................................................................,
(трите имена)
ЕИК .................................................................................................................................................................................
Промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра: ....................................................................
в уверение на това, че със Заповед № ............... на изпълнителния директор на АУЕР от ................... в
публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране
на сгради, проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на
климатични инсталации в сгради, оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради
по отношение на изискванията за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийните
спестявания в сгради, съгласно чл. 43, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, са
вписани промените в обстоятелствата.
Дата на издаване: .............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................

Приложение № 8
към чл. 22, ал. 1, т. 2

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................,
(трите имена)
постоянен адрес ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра:
.............................................................................................................................................................................................
в уверение на това, че със Заповед № ................. на изпълнителния директор на АУЕР от ................... в
публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране
на сгради, проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на
климатични инсталации в сгради, оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради
по отношение на изискванията за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийните
спестявания в сгради, съгласно чл. 43, ал. 2 и чл. 54, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, са
вписани промените в обстоятелствата.
Дата на издаване: .............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................

Приложение № 9
към чл. 22, ал. 1, т. 3

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
Идентификационен № ..............
София ...............
Настоящото удостоверение се издава на: ................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(наименование)
със седалище и адрес на управление .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................,
представлявано от ......................................................................................................................................................,
(трите имена)
ЕИК ....................................................................................................................................................................................
Промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра:
...........................................................................................................................................................................................
в уверение на това, че със Заповед № ................. на изпълнителния директор на АУЕР от ............... в
публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и изготвяне на
оценки за енергийни спестявания на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, са вписани промените
в обстоятелствата.
Дата на издаване: .............................
Срок на валидност до .....................
Изпълнителен директор: ................
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Приложение № 10
към чл. 30, ал. 1
Минимален задължителен обхват на учебния план в специализиран курс на обучение за професионална квалификация на физически лица – консултанти по енергийна ефективност за ниво 1 съгласно
изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)
1. Характеристики и обхват на учебния план
Този документ определя националната рамка от минимални изисквания за задължителен обхват на
учебния план, за провеждане на специализиран квалификационен курс за обучение на физически
лица – консултанти по енергийна ефективност, за извършване на следните дейности:
1.1. обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
1.2. проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради;
1.3. изготвяне на оценки на инвестиционни проекти за съответствие с изискването за енергийна
ефективност;
1.4. изготвяне на оценки за енергийни спестявания в сгради.
Учебният план е разработен в съответствие с изискването на Директива 2012/27/ЕС относно
енергийната ефективност за осигуряване за крайните клиенти на висококачествени енергийни
обследвания, които са разходоефективни и се извършват от квалифицирани експерти, както и за
изпълнение на изискването държавите членки да насърчават изготвянето на програми за обучение
за квалификация на лицата, извършващи енергийни обследвания, с цел да се улесни осигуряването
на достатъчен брой експерти. Също така обучението се базира на изискване на Директива 2010/31/
ЕС за енергийните характеристики на сградите за предоставяне на енергийни обследвания с високо
качество, извършени от квалифицирани експерти, при регистрацията на които се отчита тяхната
компетентност.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АУДИТОРНАТА ЗАЕТОСТ ПО УЧЕБЕН ПЛАН
за професионална квалификация на физически лица – консултанти по енергийна ефективност за
ниво 1 съгласно чл. 43, ал. 3, т. 1 ЗЕЕ
№

Аудиторна заетост

Хорариум в часове

1.

Лекции

75

2.

Практическа работа – курсов проект

40

3.

Общо

115

2. Структура на учебния план
Учебният план е структуриран на модулен принц ип с комбинация от учебни часове, с които да се
гарантира покриване на минималните квалификационни критерии за ниво 1. Техническата и нормативната материя са групирани в три теоретични модула с теми и подтеми.
Учебният план включва практически модул – разработване на курсов проект.
Теоретичните модули съответстват на всяка от дейностите по чл. ���������������������������������
4��������������������������������
3, ал. 1 и чл. 49 ЗЕЕ, а практическият обединява резултатите от обучението и акцентира върху уменията на обучаващите се да
разбират и прилагат придобитото знание в курса на обучение.
Постигането на минималните квалификационни изисквания се документира с удостоверение за
професионална квалификация за ниво 1 за извършване на обследване и сертифициране на сгради,
издадено от образователната институция, която предоставя образователната услуга в курса, след
полагане на изпит.
Темите и подтемите реферират към спецификата на сградите в България, чиито енергийни характеристики са обект на изучаване и анализиране в ниво 1, с отчитане на:
• конструктивните и експлоатационните особености на сградите;
• климатичните особености за България;
• начините на доставка и потребление на енергия по видове енергоносители, в т.ч. възобновяеми;
• особеностите на инсталираните системи за поддържане на микроклимата;
• вида на системите за горещо водоснабдяване;
• техническите правила и норми за оценката на годишния разход на енергия в сгради;
• други нормативни особености и политики за енергийна ефективност, опазване на околната среда
и устойчиво развитие.
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УЧЕБЕН ПЛАН
за ниво 1 на професионална квалификация на физически лица – консултанти по енергийна ефективност, съгласно чл. 43, ал. 3, т. 1 ЗЕЕ
№

Съдържание

Лекции

Упраж
нения

Общо

1

2

3

4

5

Модул 1: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

71

1.1.

Европейска рамка и национално законодателство за енергийна ефективност на сгради. Технически норми и правила
за енергийна ефективност на сгради в България.

2

0

2

1.2.

Номенклатура на видовете сгради в България.
Строителни системи при съществуващи и нови сгради,
практики и тенденции в строителството на сгради. Оценка
на ефективността на системите в контекста на потреблението на енергия в сградите. Особености на ограждащите
конструкции, идентифициране на източниците на данни.
Особености и техники при заснемане и измерване на гео
метрични характеристики за целите на обследването за
енергийна ефективност. Приложими технически стандарти.

2

0

2

1.3.

Основни изисквания към сградите. Експлоатационни показатели на строителни продукти за постигане на енергийните
характеристики на сгради. Хармонизирани европейски
спецификации. Национални изисквания, правила и ред за
употреба на строителни продукти в сгради.

2

0

2

1.4.

Принципи на преноса на топлина. Топлопреминаване
през строителни елементи. Особености на коефициента
на топлопреминаване (U-стойност, W/m K) при различни
конструктивни елементи на сградата. Референтни източници
за изчисляване и/или отчитане на U-стойности.

2

0

2

1.5.

Топлинни мостове. Начини за определяне на топлинните
загуби през ограждащи елементи с топлинни мостове.

1

0

1

1.6.

Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини; разход на: енергия, твърди, течни и газообразни
вещества.

2

0

2

1.7.

Етапи, съдържание и особености на обследването за енергийна ефективност на сгради. Референтни източници на
данни, систематизиране и документиране на изходните данни
и резултатите. Анализ на чувствителността на резултатите.
Съвременни технически средства за измерване при обследване за енергийна ефективност на сгради. Контролни
точки на измерване. Интеграция и анализ на резултати.
Документиране на измерването.

5

0

5

1.8.

Стандартизиран метод за определяне на годишен разход
на енергия в сгради (БДС EN 13790 или еквивалентен).
Специфични определения и понятия. Топлинни загуби и
печалби. Енергиен баланс на сграда. Компоненти на топ
линния и енергийния баланс, системни връзки, взаимно
влияние и съвместяване на компонентите на топлинните
потоци. Концепция за оптималност по отношение на разходите за енергия.

3

0

3

1.9.

Същност и възможности на моделното изследване на сгради.
Инженерни принципи за определяне на топлинни зони в
сграда. Основи и особености на софтуера за моделно изследване на енергийното потребление на сгради.

2

0

2

1.10.

Подход и особености при създаване на модели на енергийно
потребление на сгради за периода на отопление. Моделиране
на разхода на енергия и взаимното влияние на системите
за отопление и вентилация при сгради с една и с повече
от една топлинни зони. Варианти и концепции на модели,
оценка на моделите.

2

0

2

1.
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№

Съдържание

Лекции

Упраж
нения

Общо

1

2

3

4

5

1.11.

Подход и особености при създаване на модели на енергийно
потребление на сгради за периода на охлаждане. Модели за
оценка на разхода на енергия при комбинирано действие на
системи за охлаждане. Варианти и концепции на модели,
оценка на моделите.

2

0

2

1.12.

Оценка на ефекта от единични енергоспестяващи мерки.
Итеративен процес на оценка на ефективността на пакет
от енергоспестяващи мерки. Съвместимост на енергоспестяващите мерки с основните (съществените) изисквания
към сградите.

2

0

2

1.13.

Принципи и правила за енергийна ефективност в основните групи подсистеми на сградата:

1.13.1.

Горива. Водогрейни котли, използващи конвенционални
енергийни ресурси. Котли, изгарящи биомаса. Сезонна
ефективност на котли. Оценка на ефективността на местно
отопление с камини и индивидуални отоплителни уреди с
изгаряне на твърдо, течно и газообразно гориво. Приложими
норми, правила и технически спецификации.

3

0

3

1.13.2.

Газоснабдяване на сгради за обществено обслужване.
Ефективност на системите в контекста на развитието на
технологиите.

2

0

2

1.13.3.

Агрегати за комбинирано генериране на топлина и електричество.

2

0

2

1.13.4.

Абонатни станции за централизирано топлоснабдяване
за отопление и гореща вода за битови нужди. Регулиране
на топлинните процеси. Характеристики на регулаторите.
Разпределение на изразходваната топлина в сгради. Разпре�������
деляне и измерване на топлината за горещо водоснабдяване.

2

0

2

1.13.5.

Енергийна ефективност на помпи и вентилатори. Фактори,
влияещи на ефективността.

2

0

2

1.13.6.

Оценка на възможностите за енергийна ефективност на
системи за отопление, изпълнени по класически схеми.
Ефективни технологии на системи за отопление с конвенционален топлинен източник. Оценка на ефективността на
системите при мерки за енергоспестяване, осигуряващи различни нива на топлинен комфорт в сградите. Специфични
изисквания в съответстващото национално законодателство,
европейски стандарти и норми.

3

0

3

1.13.7.

Системи с неконвенционален източник на енергия за
отопление, кондициониране или вентилация на сгради.
Термопомпи. Съвременни системи за кондициониране на
сгради за обществено обслужване. Системи за сгради със
специфично предназначение. Изисквания в съответното
национално законодателство, европейски стандарти и норми.

2
3

0
0

2
3

1.13.8.

Системи за оползотворяване на слънчева енергия.
• Активни слънчеви системи за получаване на топлина.
Приложими схеми на системи за загряване на вода за битови нужди в сгради с централни системи за отопление.
Метод за оценка на възможния дял на слънчевата енергия.
Пазарни условия и актуални елементи и съоръжения за
инсталации в сгради.
• Активни слънчеви системи за получаване на студ. Видове
и показатели за ефективност.
• Активни слънчеви системи за получаване на електричество.
Метод за оценка на получаваното количество електричество
от слънчева енергия. Пазарни условия и актуални елементи
и съоръжения за инсталации в сгради.

2
2
2

0
0
0

2
2
2
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нения

Общо

1

2

3

4

5

1.13.9.

Системи за охлаждане и замразяване. Видове по функционално предназначение. Показатели за оценка на ефективността на системите.

2

0

2

1.13.10. Системи за електрообзавеждане и електроснабдяване в
сгради за обществено обслужване. Специфични изисквания
в съответното национално законодателство, европейски
стандарти и норми.

2

0

2

1.13.11. Съвременни системи за осветление. Оценка на ефективността и разхода на енергия при комбинирано действие на
активни системи за изкуствено осветление и на системи
за увеличено ползване на дневна светлина. Показатели за
ефективност на осветителни системи в сгради. Специфични
изисквания в съответното национално законодателство,
европейски стандарти и норми.

3

0

3

1.14.

Ефективност на уредите, потребяващи електричество в
сградите. Изисквания в съответното национално и европейско законодателство, европейски стандарти и норми.

2

0

2

1.15.

Съвременни технологии и системи за мониторинг, контрол
и управление на разхода на енергия в сгради за обществено обслужване. Изисквания в съответното национално
законодателство, европейски стандарти и норми.

2

0

2

1.16.

Енергийно пасивни сгради и сгради с разход на енергия
близко до нулата. Обвързаности и различия на концепциите.
Национално законодателство, европейски стандарти и норми.

2

0

2

1.17.

Оценка на икономическата целесъобразност на енергоспестяващи мерки. Показатели за икономическа целесъобразност. Специализиран софтуер за икономическа оценка на
енергоспестяващи мерки.

2

0

2

1.18.

Сертификати за енергийни характеристики на сгради. Образци за нови и за съществуващи сгради, нормативен ред
и правила за сертифициране. Изготвяне на сертификатите
за енергийни характеристики на сгради.

2

0

2

1.19.

Доклад за резултатите от инспекция на водогрейни котли.
Доклад за резултатите от инспекция на климатични инсталации.

2

0

2

2.

Модул 2: Оценка на инвестиционни проекти на����������������������������������
���������������������������������
сгради за съответствие с изискването за енергийна ефективност.

2

2.1.

Оценка на инвестиционните проекти на сгради за съответствие с изискванията за енергийна ефективност – приложим нормативен ред, правила и технически норми за
извършване на оценката.

2

3.

Модул 3: Изготвяне на оценки за енергийни спестявания.

3.1.

Нормативно приложими методи, правила и ред, документиране и администриране на процеса по оценяване на
енергийните спестявания в сгради.

4.
4.1.

2

0

2
2

0

Модул 4: Разработване на курсов проект.

2

40

Обследване за енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване с изискване за отопление и охлаждане.
Документиране на процеса от консултанта по енергийна
ефективност (изготвяне на доклад и резюме от обследването, издаване на сертификат на сградата).

0

40

40

ОБЩО:

75

40

115

ВСИЧКО:

115
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Приложение № 11
към чл. 30, ал. 1
Минимален задължителен обхват на учебния план в специализиран курс на обучение за професионална квалификация на физически лица – консултанти по енергийна ефективност за ниво 2 съгласно
изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)
1. Характеристики и обхват на учебния план
Този документ определя националната рамка от минимални изисквания за задължителен обхват на
учебния план, за провеждане на специализиран квалификационен курс за обучение на физически
лица – консултанти по енергийна ефективност, за извършване на следните дейности:
1.1. обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
1.2. проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради;
1.3. изготвяне на оценки на инвестиционни проекти за съответствие с изискването за енергийна
ефективност;
1.4. изготвяне на оценки за енергийни спестявания в сгради.
Учебният план е разработен в съответствие с изискването на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност за осигуряване за крайните клиенти на висококачествени енергийни обследвания,
които са разходоефективни и се извършват от квалифицирани експерти, както и за изпълнение на
изискването държавите членки да насърчават изготвянето на програми за обучение за квалификация
на лицата, извършващи енергийни обследвания, с цел да се улесни осигуряването на достатъчен брой
експерти. Също така обучението се базира на изискване на Директива 2010/31/ЕС за енергийните
характеристики на сградите за предоставяне на енергийни обследвания с високо качество, извършени
от квалифицирани експерти, при регистрацията на които се отчита тяхната компетентност.
Учебният план обхваща хорариума на учебните часове и тематиката за всеки вид аудиторна заетост на
обучаващите се, които получават ключови компетентности да извършват дейностите по т. 1 за сгради
от пета категория строежи по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), без сградите за обществено обслужване от същата категория.
Специализираният квалификационен курс е насочен към оценка на енергийните характеристики на
сградите от посочената категория строежи, които попадат в приложното поле на ЗЕЕ.
Категоризацията на сградите е съгласно условията на ЗУТ в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността, особеностите и рисковете при експлоатация на сградите, в т.ч. инсталираните
технически системи.
Обекти на обучение за квалификационно ниво 2 са жилищните и смесените сгради с ниско застрояване
и вилни сгради с разгъната застроена площ до 1000 m 2 включително, както и техни реконструкции,
преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението, по отношение на тяхното енергийно
потребление. Производствените сгради по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 1
от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи не са обекти на обучение в квалификационно ниво 2.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АУДИТОРНАТА ЗАЕТОСТ ПО УЧЕБЕН ПЛАН
за професионална квалификация на физически лица – консултанти по енергийна ефективност ниво 2
съгласно чл. 43, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ
№

Аудиторна заетост

Хорариум в часове

1.

Лекции

50

2.

Практическа работа – курсов проект

30

3.

Общо

80

2. Структура на учебния план
Учебният план е структуриран на модулен принцип с комбинация от учебни часове, с които да се
гарантира покриване на минималните квалификационни изисквания за ниво 2.
Техническата и нормативната материя са групирани в три теоретични модула с теми и подтеми.
Учебният план включва и практически модул – разработване на курсов проект.
Теоретичните модули съответстват на всяка от дейностите по чл. ���������������������������������
4��������������������������������
3, ал. 2 и чл. 49 ЗЕЕ, а практическият обединява резултатите от обучението и акцентира върху уменията на обучаващите се да
разбират и прилагат придобитото знание в курса.
Постигането на минималните квалификационни изисквания се документира с удостоверение за
професионална квалификация за ниво 2 за извършване на обследване и сертифициране на сгради,
издадено от образователната институция, която предоставя образователната услуга в курса, след
полагане на изпит.
Темите и подтемите реферират към спецификата на сградите, чиито енергийни характеристики са
обект на изучаване и анализиране в ниво 2, с отчитане на:
• конструктивните и експлоатационните особености на сградите в България;
• климатичните особености за България;
• начините на доставка и потребление на енергия по видове енергоносители, в т.ч. възобновяеми;
• особеностите на инсталираните системи за поддържане на микроклимата;
• вида на системите за горещо водоснабдяване;
• техническите правила и норми за оценката на годишния разход на енергия в сгради;
• други нормативни особености и политики за енергийна ефективност, опазване на околната среда
и устойчиво развитие.
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УЧЕБЕН ПЛАН
за ниво 2 на професионална квалификация на физически лица – консултанти по енергийна ефективност, съгласно чл. 43, ал. 3, т. 2 ЗЕЕ
№
1
1.

Съдържание

Лекции

Упражнения

Общо

2
3
4
Модул 1: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

5
46

1.1.

Европейска рамка и национално законодателство за
енергийна ефективност на сгради, политики и мерки.
Технически норми и правила за енергийна ефективност
на сгради в България.
Основни изисквания към сградите.
Експлоатационни показатели на строителни продукти
за постигане на енергийните характеристики на сгради.

2

0

2

1.2.

Типове жилищни сгради, обзор на техническите норми и
строителни системи за жилищно строителство. Влияние
и свързаност на строителните системи с потреблението
на енергия в сградите. Особености на ограждащите конструкции, идентифициране на източниците на данни.
Особености при заснемане и измерване на геометрични
характеристики за целите на обследването за енергийна
ефективност.
Приложими технически стандарти.
Принципи на преноса на топлина. Топлопреминаване
през строителни елементи. Особености на коефициента на
топлопреминаване (U-стойност, W/m K) за различни конструктивни елементи на сградата. Влияние на топлинните
мостове върху преноса на топлина през конструкцията.
Референтни източници за изчисляване и/или отчитане
на U-стойности.
Измерване на хидравлични, топлинни и електрически
величини; разход на: енергия, твърди, течни и газообразни вещества.
Технически средства за измерване при обследване за
енергийна ефективност на сгради.
Етапи, съдържание и особености на обследването за
енергийна ефективност на сгради. Специфика при обследването на жилищни сгради. Идентифициране на
приемливи източници на данни, систематизиране и документиране на данни.
Стандартизиран метод за определяне на годишен разход
на енергия в сгради (БДС EN 13790 или еквивалентен).
Специфични определения и понятия. Топлинни загуби и
печалби. Компоненти на топлинния и енергиен баланс,
системни връзки, взаимно влияние и съвместяване на
компонентите на топлинните потоци.
Основи и особености на софтуера за моделно изследване
на енергийното потребление на сгради.

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

4

0

4

3

0

3

4

0

4

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Принципи и правила за енергийна ефективност в основните групи подсистеми на сградата:

1.9.1.

Горива. Водогрейни котли, използващи конвенционални
топлинни източници. Котли, изгарящи биомаса. Сезонна
ефективност на котлите. Оценка на ефективността на
местно отопление с камини и индивидуални отоплителни
уреди с изгаряне на твърдо, течно и газообразно гориво,
използвани в жилища.

3

0

3

1.9.2.

Газоснабдяване на жилища в многофамилни жилищни
сгради.

2

0

2

1.9.3.

Абонатни станции за централизирано топлоснабдяване
за отопление и гореща вода за битови нужди. Регулиране
на топлинните процеси. Характеристики на регулаторите.
Разпределение на изразходваната топлина в жилищни сгради. Разпределяне и измерване на топлината за отопление
в жилищата. Разпределяне и измерване на топлината за
горещо водоснабдяване.

2

0

2
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№

Съдържание

Лекции

Упражнения

Общо

1

2

3

4

5

1.9.4.

Енергийна ефективност на помпи и вентилатори. Фактори,
влияещи на ефективността.

2

0

2

1.9.5.

Системи с неконвенционален източник на енергия. Системи
за отопление, вентилация и кондициониране на въздуха в
жилищни сгради и в сгради със смесено предназначение
от пета категория строежи.

2

0

2

1.9.6.

Термопомпи.

2

0

2

1.9.7.

Системи за оползотворяване на слънчева енергия.
• Активни слънчеви системи за получаване на топлина.
Приложими схеми на системи за загряване на вода за
битови нужди в сгради с централни системи за отопление.
Метод за оценка на възможния дял на слънчевата енергия.
Пазарни условия и актуални елементи и съоръжения за
инсталации в сгради.
• Активни слънчеви системи за получаване на електричество. Метод за оценка на получаваното количество
електричество от слънчева енергия. Пазарни условия и
актуални елементи и съоръжения за инсталации в сгради.

2
2

0
0

2
2

1.9.8.

Системи за електрообзавеждане и осветление.

2

0

2

1.9.9.

Ефективност на уредите, потребяващи електричество в
сградите. Изисквания в съответното национално и европейско законодателство, европейски стандарти и норми.

1

0

1

1.10.

Оценка на икономическата целесъобразност на енерго
спестяващи мерки. Показатели за икономическа целесъобразност. Специализиран софтуер за икономическа
оценка на енергоспестяващи мерки.

2

0

2

1.11.

Сертификати за енергийни характеристики на сгради.
Образци за нови и за съществуващи сгради, нормативен
ред правила за сертифициране. Изготвяне на сертификатите за енергийни характеристики на сгради.

2

0

2

1.12.

Доклад за резултатите от инспекция на водогрейни котли.

1

0

1

2.
2.1.

3.
3.1.

4.
4.1.

Модул 2: Оценка на инвестиционни проекти на сгради за съответствие с изиск
ването за енергийна ефективност.

2

Оценка на инвестиционните проекти на сгради за съответствие с изискванията за енергийна ефективност – приложим нормативен ред, правила и технически норми за
извършване на оценката.

2

2

0

Модул 3: Изготвяне на оценки за енергийни спестявания.
Нормативно приложими методи, правила и ред, документиране и администриране на процеса по оценяване
на енергийните спестявания в сгради.

2
2

0

Модул 4: Разработване на курсов проект.

2

30

Обследване за енергийна ефективност на сграда от пета
категория строеж по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 1, 2 и 3
от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи
в България. Документиране на процеса от консултанта
по енергийна ефективност (изготвяне на доклад и резюме
от обследването, издаване на сертификат на сградата).

0

30

30

ОБЩО

50

30

80

ВСИЧКО

80 учебни часа
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Приложение № 12
към чл. 30, ал. 2
Минимален задължителен обхват на учебния
план в специализиран курс на обучение за
професионална квалификация за обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи,
предприятия и системи за външно изкуствено
осветление съгласно изискванията на Закона за
енергийната ефективност (ЗЕЕ)
1. Характеристики и обхват на учебния план
Този документ определя националната рамка
от минимални изисквания за задъл жителен
обхват на учебния план, за провеждане на специализиран квалификационен курс за обучение
на физически лица – консултанти по енергийна
ефективност, за извършване на обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи,
предприятия и системи за външно изкуствено
осветление съгласно изискванията на Закона за
енергийната ефективност.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АУДИТОРНАТА
ЗАЕТОСТ ПО УЧЕБЕН ПЛАН
за професионална квалификация на физически
лица – консултанти по енергийна ефективност
съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗЕЕ
№

Аудиторна заетост

Хорариум
в часове

1. Лекции

45

2. Практическа работа – курсов
проект

30

3. Общо

75

2. Структура на учебния план
УЧЕБЕН ПЛАН
за професионална квалификация на физически
лица – консултанти по енергийна ефективност
съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗЕЕ
1. Специфични изисквания на нормативната база
за енергийна ефективност.
2. Принципи на топлообмена.
3. Принципи при производството, преноса, разпределението и преобразуването на електрическата
енергия – класически и алтернативни източници
на електроенергия; електроснабдителни системи:
– електрообзавеждане на технологични процеси
и агрегати;
– качество на електрическата енергия; електромагнитна съвместимост.
4. Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини; разход на:
енергия, твърди, течни и газообразни вещества.
5. Етапи, съдържание и особености на обследването за енергийна ефективност в обекти и
промишлени системи.
6. Икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност.
7. Основни принципи и правила за енергийна
ефективност в основните групи подсистеми на
промишлените системи:
• горива; горивни процеси и системи;
• водогрейни и парни котли; горивно стопанство;
• парокондензни системи;
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• агрегати за комбинирано производство на
енергия;
• промишлени пещи и агрегати;
• топлообменни и масообменни апарати;
• химични реактори;
• оползотворяване на вторични енергийни ресурси;
• системи за отопление;
• системи за вентилация и кондициониране на
въздуха;
• хладилници и хладилни инсталации;
• помпи, вентилатори и компресори;
• електроснабдителни системи;
• електрообзавеждане на технологични агрегати
и процеси;
• осветителни уредби;
• автоматично управление на процеси и механизми.
8. Материален и енергиен баланс на индустриален обект.
9. Системи за мониторинг и управление на
енергийните разходи.
10. Оценка на влиянието на енергопотреблението
върху околната среда.
11. Oценка на енергийните спестявания: нормативно приложими методи, правила и ред,
документиране и администриране на процеса по
оценяване на енергийните спестявания.
12. Системи за външно изкуствено осветление.
Проект: Разработване на енергиен баланс на
конкретна промишлена система – 15 часа.
176

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
(обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87
от 2007 г., бр. 1 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г. и
бр. 102 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4а, ал. 1 след думата „места“
се поставя запетая и думите „с изградена и
функционираща водоснабдителна система“ се
заменят със „селищни образувания за курортни
нужди и курортни комплекси“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „таблици А, Б, В и Г“ се
заменят с „таблици А, Б, В, Г.1 и Г.2“.
2. В ал. 1 думите „таблици В и Г“ се
заменят с „таблици В, Г.1 и Г.2“, а думите
„постоянния и периодичен мониторинг“ се
заменят с „мониторинга“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думата „консуматора“ се
заменя с „потребителя“.
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2. В ал. 4, т. 3 думата „консуматор“ се
заменя с „потребител“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването на мониторинг по показателите по приложение № 1,
разпределени в група А и група Б съгласно
приложение № 2, с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите, отговарят
на изискванията на наредбата, и по специално,
че не превишават максималните и параметричните стойности, определени в съответствие с
изискванията на приложение № 1, както и да
се проследи ефективността на провежданата
обработка и дезинфекция. Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се извършват или възлагат на акредитирани лаборатории
по БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания
относно компетентността на лабораториите за
изпитване и калибриране“ или други еквивалентни международно признати стандарти.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 5 след думата „изпитване“ се добавя „на показателите от група А и група Б“,
а думите „и Б.2“ се заличават.
4. В ал. 6 думите „мониторингът се извършва, без да се засягат“ се заменят с „вземане
на проби и изпитване се извършва съгласно“,
думите в скобите „обн., ОВ, L 139 от 2014 г.“
се заменят с „обн., специално българско
издание, гл. 13, том 44“, а думите в скобите
„обн., ОВ, L 139 от 2014 г.“ се заменят с „обн.,
специално българско издание, гл. 03, том 58“.
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Органите на ДЗК проверяват чрез
контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите питейна вода по
показателите за качество, определени в приложение № 1, и честота, определена съгласно
разработен план за контролен мониторинг в
размер до 50 % от посочените изисквания в
приложение № 2, таблица Б.1.“
§ 6. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) В изпълнение на задълженията
по чл. 7 и 8 водоснабдителните организации
разработват програми за мониторинг на питейните води, които съгласуват с регионалната
здравна инспекция (РЗИ).
(2) Програмите за мониторинг трябва да
отговарят на следните условия:
1. да удостоверяват, че прилаганите мерки
за контролиране на рисковете за човешкото
здраве по цялата водоснабдителна система – от
водосборни я басейн през водовземането,
пречистването и съхранението до разпределението – действат ефективно и че водата в
мястото на определяне на съответствието по
чл. 6, ал. 1 е безопасна и чиста;
2. да осигуряват информация относно качеството на питейната вода, така че да може
да се докаже, че се спазват задълженията по
чл. 3 и 4 и определените в приложение № 1
стойности на показателите;
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3. да идентифицират най-подходящите начини за намаляване на риска за човешкото
здраве.
(3) Програмите за мониторинг по обхват
и честота трябва да отговарят на минимума
изисквания по приложения № 2, 2а и 2б, като
се вземат под внимание и специфичните регионални условия при всяка зона на водоснабдяване. Програмите подлежат на непрекъснат
процес на преразглеждане, както и на ежегодна
актуализация или препотвърждаване.
(4) Програмите за мониторинг се състоят
от следните елементи:
1. пробовземане и лабораторен анализ
на отделни водни проби или измервания,
документирани чрез постоянен процес на
мониторинг;
2. данни от извършени инспекции на водо
сборния басейн от компетентните органи,
инспекции на съоръженията за водовземане,
пречистване, обеззаразяване, съхранение,
разпределение и доставка на водата и/или
инспекции на документацията за функци
оналността и поддръжката на оборудването.
(5) Възможност за отклонения от посочените в приложение № 2 показатели за мониторинг от група А и/или група Б и изисквания
за честотите на пробовземане се допуска при
условие, че е направена оценка на риска в
съответствие с приложение № 2в.
(6) Оценката на риска се изготвя от водоснабдителните организации.
(7) Изготвената по ал. 6 оценка се одобрява
от съответната РЗИ.
(8) След одобрението по ал. 7 водоснабдителната организация публикува на електронната
си страница информация за изготвената оценка
на риска и резюме на резултатите от нея.
(9) За определяне броя и честотата на пробовземанията и анализите за показателите по
приложение № 1, таблици Г.1 и Г.2, се прилагат изискванията по приложения № 2а и 2б.
(10) Определеният брой проби трябва да
се вземе равномерно разпределен по време
и място.
(11) Пунктовете за вземане на проби се
определят съвместно от водоснабдителните
организации и РЗИ на местата съгласно
чл. 6, ал. 1. Когато водата се доставя чрез
водоснабдителната мрежа, пунктовете не
могат да бъдат по-малко от два за населено
място. Проби по отделни показатели за целите на мониторинга на вода, доставяна чрез
водоснабдителната мрежа за всяка обособена
зона на водоснабдяване, могат да се вземат
и от водоизточника, резервоарите или от
пречиствателната станция, ако е доказано, че
стойността на изследвания показател няма да
се повлияе от мястото на вземане на пробата.
(12) Без да се засягат основните норми за
радиационна защита съгласно наредбата по
чл. 26, ал. 3 от Закона за безопасно използване
на ядрената енергия, програмите за мониторинг по ал. 1 по отношение на радиологич-
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ните показатели се разработват така, че да
се гарантира, че в случай на несъответствие
с параметричните стойности:
1. се прави преценка дали установеното
несъответствие представлява риск за човешкото здраве, който да налага предприемането
на действия;
2. се предприемат коригиращи действия
при необходимост с цел подобряване на качеството на водата до равнище, отговарящо на
изискванията за защита на човешкото здраве
от гледна точка на радиационната защита.
(13) Методите за анализ трябва да са валидирани и документирани в съответствие
със стандарт БДС EN ISO/IEC17025 или
други еквивалентни международно признати
стандарти и да отговарят на изискванията,
предвидени в приложение № 3, като:
1. за анализ на микробиологичните показатели от приложение № 1, таблици А и В, се
прилагат методите, посочени в приложение
№ 3, таблица А;
2. за анализ на физико-химичните показатели от приложение № 1, таблици Б и В,
се прилагат методи, които съответстват на
изискванията, посочени в приложение № 3,
таблица Б;
3. при отсъствие на метод за анализ, който да отговаря на определените в част Б на
приложение № 3 критерии за минимално метрологично качество, се прилагат действащи
БДС, БДС ISO или БДС EN, които гарантират
прилагане на най-добрите налични техники,
без да водят до прекомерни разходи.
(14) Вземането на проби:
1. за определяне на съответствието за съдържание на мед, олово и никел се извършва
при крана на потребителя без предварително
източване на водата; взема се случайна проба
през дневно време;
2. за съответствие на микробиологичните
показатели на местата по чл. 6, ал. 1 се извършва и пробите се обработват в съответствие със
стандарт БДС EN ISO 19458:2006 „Качество на
водата. Вземане на проби за микробиологичен
анализ“, цел на пробовземане Б;
3. от разп редели телната м режа, с изключение на пробовземането на крана при
потребителя, трябва да е в съответствие със
стандарт БДС ISO 5667-5:2013 „Качество на
водата. Вземане на проби. Част 5: Ръководство за вземане на проби от вода за пиене от
пречиствателни станции и тръбни разпределителни системи“, а пробите за определяне
на микробиологичните показатели трябва
да се вземат и третират в съответствие със
стандарт БДС EN ISO 19458:2006 „Качество на
водата. Вземане на проби за микробиологичен
анализ“, цел на пробовземане А.
(15) Работните характеристики и методите
за изпитване за радиологичните показатели и
радионуклиди трябва да отговарят на изискванията, предвидени в приложение № 2б, т. 3.
(16) В случай на съмнение за присъствие
в питейната вода на потенциално опасни за
здравето вещества и микроорганизми, за
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които по приложение № 1 не са определени
изисквания, водоснабдителните организации
незабавно информират органите на ДЗК и
извършват съответни проучвания и анализи
и при необходимост провеждат допълнителен
мониторинг, съгласувани с органите на ДЗК.
(17) Водоснабдителните организации извършват дейностите по ал. 16 и в случаите,
когато са уведомени от органите на ДЗК за
съмнение за присъствие в питейната вода на
потенциално опасни за здравето вещества и
микроорганизми.“
§ 7. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Във всички случаи на несъответствие
на качеството на питейната вода с определените по приложение № 1 изисквания
водоснабдителните организации незабавно
информират органите на ДЗК с цел преценка
на здравния риск и провеждат или възлагат
проучване с цел установяване на причината
за несъответствието. Водоснабдителните организации информират органите на ДЗК за
резултатите от проучването своевременно в
срок не по-дълъг от 3 дни след приключване
на проучването.“
§ 8. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 2 думата „консуматорите“ се
заменя с „потребителите“.
2. В § 1а съюзът „и“ се заменя със запетая и
накрая се добавя „и Директива (ЕС) 2015/1787
на Комисията от 6 октомври 2015 г. за изменение на приложение II и приложение III
към Директива 98/83/ЕО относно качеството
на водите, предназначени за консумация от
човека (обн., OB, L 260, 7.10.2015 г.)“.
§ 9. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2,
т. 2 се правят следните изменения:
1. В таблица В:
а) забележка 2 се изменя така:
„(2) За бутилирани води се допуска долна
граница до 4,5 рН единици, а за естествено
или изкуствено газирани бутилирани води
долната граница може да бъде и по-ниска“;
б) в забележка 9 думата „консуматорите“
се заменя с „потребителите“.
2. В таблица Г.2, забележка 2 думите „изисква анализ за установяване на конкретни
радионуклиди съгласно приложение № 2б“ се
заменят с „извършват допълнителни анализи
за установяване на конкретни радион у клиди от приложение № 2б, съгласувано с
органите на ДЗК, определени да извършват
здравно-радиационен контрол на съответната
територия“.
§ 10. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на приложението се
изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1“.
2. След наименованието „Мониторинг“ се
правят следните допълнения:
„1. Мониторингът по показатели от група А
обхваща минимума показатели по таблица А
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и се допълва при необходимост с актуални за
региона показатели със съвместно решение
на водоснабдителните организации и РЗИ.
2. Мониторингът по показатели от група
Б обхваща всички показатели по приложение
№ 1 с изключение на показателите от група А.“
3. Таблица А се изменя така:
„Таблица А
Минимум показатели за анализ от група „А“
Показател
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Обем вода, раз- Показател Показател от
група Б
пределяна или до- от група
А
Брой проби гобивана ежедневно
дишно
в зоната на водо- Брой проби годишзабележка (3)
снабдяване
в m3
но
забележка (1)
забележка (2)
> 1000

Забележка

Активна реакция
Алуминий

Забележка

(1)

Амониев йон

Забележка

(2)

Забележка

(1)

Вкус

≤ 10 000 4
+3 за всеки 1000 m3/
ден и за съответния
остатък
> 10 000 ≤ 100 000
от общ и я
обем

1
+1 за всеки 4500
m3/ден и за съответния остатък
от общия обем

> 100 000

12
+1 з а в с е к и
25 000 m 3/ден и
за с ъо т ве т н и я
остатък от общия обем

Електропроводимост
Желязо
Мирис
Мътност
Нитрити

Забележка

(2)

Остатъчен свободен хлор
Цвят
Ешерихия коли
Колиформи
Микробно число при 22 °С
Други показатели от приложение
№ 1, за които в програмата за
мониторинг и/или чрез оценката
на риска е установено, че са от
значение да бъдат мониторирани
като показатели от група А
Други допълнителни показатели,
за които чрез оценката на риска
е установено, че са от значение в
съответствие с чл. 9, ал. 16
Забележки:
(1)
Определя се, ако се използва като химикал
за пречистване на водата.
(2)
Определя се, ако за дезинфекция се използва
хлорамин.“
4. Таблица Б.1 се изменя така:

„Таблица Б.1
Минимална честота за пробовземане и анализ за
целите на мониторинга на съответствието на
питейна вода по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 4
Обем вода, раз- Показател Показател от
пределяна или до- от група
група Б
бивана ежедневно
А
Брой проби гов зоната на водо- Брой продишно
снабдяване
би годишзабележка (3)
в m3
но
забележка (1)
забележка (2)
≤10

2

1 път на две години

> 10

≤100

2

1

> 100

≤ 1000

4

1
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3
+1 з а в с е к и
10 000 m 3/ден и
за с ъо т ве т н и я
остатък от общия обем

Забележки:
(1)
Обемите се изчисляват като средни количества за календарната година. За определяне на
минималната честота вместо водните обеми може
да се използва броят на населението в зоната на
водоснабдяване на базата на консумация 200 l/
жител дневно.
(2)
Посочената минимална честота се изчислява,
както следва: напр. 4300 m 3/ден = 16 проби (четири за първите 1000 m 3/ден + 12 за останалите
3300 m 3/ден).
(3)
Мониторингът по радиологичните показатели,
посочени в приложение № 1, таблица Г.1 за вода
по чл. 6, ал. 1, т. 3 се извършва не по-малко от
веднъж годишно независимо от обема на водата,
предназначена за наливане в бутилки, кутии или
други опаковки.“
5. Таблица Б.2 се отменя.

§ 11. В приложение № 2б към чл. 9, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на приложението се
изменя така:
„Приложение № 2б към чл. 9, ал. 3“.
2. В т. 2 думите „Наредбата за основните
норми за радиационна защита, приета с ПМС
№ 229 от 2012 г.“ се заменят с „основните
норми за радиационна защита, определени с
наредбата по чл. 26, ал. 3 от Закона за без
опасно използване на ядрената енергия“.
§ 12. Създава се приложение № 2в към
чл. 9, ал. 5:
„Приложение № 2в
към чл. 9, ал. 5
Оценка на риска
1. Оценката на риска се базира на общите
принципи на оценяване на риска, определени във
връзка с международни стандарти, като например
стандарта БДС EN 15975-2 „Безопасност при дос-
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тавяне на питейна вода, указания за управление
на риск и кризи. Част 2: Управление на риска“.
2. При оценката на риска трябва да бъдат
взети предвид резултатите от програмите за
мониторинг, изготвени съгласно чл. 119, ал. 1,
т. 3 от Закона за водите, раздел „Мониторинг
на водите и на зоните за защита на водите“ от
глава десета „Управление на водите“ на Закона
за водите и наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 14 от
Закона за водите, за водните тела, определени
съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 от Закона за водите,
от които средно се черпят над 100 m 3 дневно.
3. Въз основа на резултатите от оценката
на риска трябва да бъде направено съответно
разширение на списъка на показателите в приложение № 1 и/или увеличаване на честотите
на пробовземане, посочени в приложение № 2,
таблица Б.1, в случай че е изпълнено някое от
следните условия:
3.1. списъкът на показателите от група А и
група Б или честотите, определени в приложение № 2, не е достатъчен, за да бъдат изпълнени
задълженията по чл. 7, ал. 1;
3.2. необходим е допълнителен мониторинг
за целите по чл. 9, ал. 16;
3.3. необходимо е да се осигурят нужните
гаранции, посочени в чл. 9, ал. 2, т. 1.
4. Въз основа на резултатите от оценката на
риска е възможно да бъде направено съответно
редуциране на списъка на показателите, определени в приложение № 1, и на честотите на
пробовземане, определени в приложение № 2,
таблица Б.1, в случай че са изпълнени следните
условия:
4.1. честотата на пробовземане за Ешерихия
коли (E. coli) при каквито и да е обстоятелства
не трябва да се намалява под стойността, посочена в приложение № 2, таблица Б.1;
4.2. за всички останали показатели:
4.2.1. мястото и честотата на пробовземане
трябва да се определят в зависимост от произхода на съответния показател, както и от
променливостта и дългосрочната тенденция за
съответната концентрация, като се вземе под
внимание посоченото в чл. 6;
4.2.2. за да се намали минималната допустима честота на пробовземане за даден показател
спрямо посоченото в приложение № 2, таблица
Б.1, е необходимо всички резултати от пробите,
вземани през редовни интервали от време в
течение на поне три години от места за пробовземане, които са представителни за цялата
зона на водоснабдяване, да са със стойности под
60 % от посочената в приложение № 1 стойност
на показателя;
4.2.3. за да се отстрани даден показател от
списъка на подлежащите на мониторинг показатели, определен в приложение № 1, е необходимо всички резултати от пробите, вземани през
редовни интервали от време в течение на поне
три години от места за пробовземане, които са
представителни за цялата зона на водоснабдяване,
да са със стойности под 30 % от посочената в
приложение № 1 стойност на показателя;
4.2.4. отстраняването на даден показател,
посочен в приложение № 1, от списъка на подлежащи на мониторинг показатели трябва да
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се базира на резултата от оценката на риска,
отчитаща резултатите от мониторинга на водоизточниците на питейна вода и потвърждаваща,
че човешкото здраве е защитено от вредните
ефекти от замърсяване на питейната вода, както
е посочено в чл. 1;
4.2.5. намаляване на честотата на пробовземане или отстраняване на показател от списъка на
подлежащите на мониторинг показатели съгласно т. 4.2.2 и 4.2.3 може да се направи само ако
оценката на риска потвърди, че няма разумно
предвидим фактор, за който да съществува вероятност да предизвика влошаване на качеството на
водата, предназначена за питейно-битови цели;
4.2.6. отстраняване на показател от списъка на
подлежащите на мониторинг показатели съгласно
т. 4.2.2 и 4.2.3 може да се извърши за период не
по-голям от шест месеца за микробиологични
показатели, три години за химични показатели
и пет години за радиологични показатели.“

§ 13. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 8 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 9, ал. 13
Методи за анализ
Част А
Микробиологични показатели, за които са
специфицирани методи за анализ
Показател

Метод

Колиформи и Ешери- БДС EN ISO 9308-1 или
хия коли
БДС EN ISO 9308-2
Ентерококи

БДС EN ISO 7899-2

Псевдомонас аеруги- БДС EN ISO 16266
ноза
Брой колонии при 22 °С БДС EN ISO 6222
и 36 °С
К л о с т р и д и у м п е р - БДС EN 14189
фрингенс (вкл. спори)
Част Б
Химични и индикаторни показатели, за които
са специфицирани характеристики за метрологично качество
1. За определените в таблица 1 показатели
специфицираните характеристики за метрологично качество са, че използваният метод за анализ
трябва минимум да може да послужи за измерване
на концентрации, равни на зададената стойност
на показателя с праг на количествено определяне,
както е посочено в наредбата по чл. 135, ал. 1,
т. 14 от Закона за водите, в размер, равен или
по-малък от 30 % от съответната стойност на
показателя, и неопределеност на измерването,
както е посочена в таблица 1. Резултатът трябва
да бъде изразен със същия брой десетични знаци,
както при стойността на съответния показател
в приложение № 1, таблици Б и В.
2. Посочената в таблица 1 неопределеност
на измерването не трябва да бъде използвана
като допълнителен доп устим интерва л към
определените в приложение № 1 стойности на
показателите.
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Таблица 1
М и н и ма л но ме т р олог и ч но к аче с т во, и з ра з ено ч р е з х ара к т ерис т и к ат а „не оп р еде лено с т на
измерването“
Показател

Неопределеност на измерването
(забележка 1)
Процент от стойността на показателя
(освен за pH)

Алуминий

25

Амониев йон

40

Антимон

40

Арсен

30

Бензо(a)пирен

50

Бензен

40

Бор

25

Бромати

40

Кадмий

25

Хлориди

15

Хром

30

Електропроводимост

20

Мед

25

Цианиди

30

1,2-дихлоретан

40

Флуориди

20

pH концентрация на водородни йони
(изразена в pH единици)

0,2

Желязо

30

Олово

25

Манган

30

Живак

30

Никел

25

Нитрати

15

Нитрити

20

Окисляемост

Забележка

Забележка

(5)

Забележка

(6)

Забележка

(7)

50

Забележка

(8)

Пестициди

30

Забележка

(9)

Полициклични ароматни въглеводороди

50

Забележка

(10)

Селен

40

Натрий

15

Сулфати

15

Тетрахлороетен

30

Забележка

(11)

Трихлороетен

40

Забележка

(11)

Трихалометани – общо

40

Забележка

(10)

Общ органичен въглерод (TOC)

30

Забележка

(12)

Мътност

30

Забележка

(13)

Веществата акриламид, епихлорохидрин и винилхлорид се контролират чрез спецификация на
продукта.
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Таблица 2
Минимално метрологично качество във връзка с характеристиките „точност“, „прецизност“
и „граница на откриване“
Показател

Точност
Прецизност
Граница на
(забележка 2)
(забележка 3)
откриване
Процент от стой- Процент от стой(забележка 4)
ността на
ността на
Процент от стойпоказателя
показателя
ността на показа(освен за pH)
(освен за pH)
теля (освен за pH)

Алуминий

10

10

10

Амониев йон

10

10

10

Антимон

25

25

25

Арсен

10

10

10

Бензо(a)пирен

25

25

25

Бензен

25

25

25

Бор

10

10

10

Бромати

25

25

25

Кадмий

10

10

10

Хлориди

10

10

10

Хром

10

10

10

Електропроводимост

10

10

10

Мед

10

10

10

Цианиди

10

10

10

1,2-дихлороетан

25

25

10

Флуориди

10

10

10

pH концентрация на водородни йони (изразена в pH
единици)

0,2

0,2

Желязо

10

10

10

Олово

10

10

10

Манган

10

10

10

Живак

20

10

20

Никел

10

10

10

Нитрати

10

10

10

Нитрити

10

10

10

Окисляемост

25

25

Пестициди

25

Полицик лични ароматни
въглеводороди

Забележка

Забележка

(6)

Забележка

(7)

10

Забележка

(8)

25

25

Забележка

(9)

25

25

25

Забележка

(10)

Селен

10

10

10

Натрий

10

10

10

Сулфати

10

10

10

Тетрахлороетен

25

25

10

Забележка

(11)

Трихлороетен

25

25

10

Забележка

(11)

Трихалометани – общо

25

25

10

Забележка

(10)

Мътност

25

25

25

Веществата акриламид, епихлорохидрин и винилхлорид се контролират чрез спецификация на
продукта.
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Забележки към таблици 1 и 2:
(1)
Неопределеността на измерването е неотрицателен параметър, характеризиращ дисперсията на количествените стойности, приписани на измерваната величина и базиращи
се на използваната информация. Критерият за
метрологично качество по отношение на не
определеността на измерването (k = 2) е даден
като процент от стойността на показателя или
съответно по-добра стойност. Неопределеността
на измерването трябва да се оценява спрямо
нивото на стойността на показателя, освен ако
е посочено нещо друго.
(2)
Точността е мярка за систематичната грешка и представлява разликата между средната
стойност на голям брой повторни измервания
и действителната стойност. Като допълнителни
спецификации се използва посоченото в БДС
ISO 5725.
(3)
Прецизността е мярка за случайната грешка
и обикновено се изразява като стандартно отклонение (в дадена партида и между партиди)
на представителни резултати спрямо средната
стойност. Приемливата прецизност е равна на
удвоената стойност на относителното стандартно отклонение. Това понятие е допълнително
определено в БДС ISO 5725.
(4)
Границата на откриване е:
или три пъти стандартното отклонение в дадена партида обичайна проба, съдържаща ниска
концентрация на показателя;
или пет пъти стандартното отклонение на
празна (калибровъчна) проба (в рамките на
партида).
(5)
Ако не може да бъде достигната предписаната стойност на неопределеността на измерването, следва да бъде избрана най-добрата налична
техника (с горна граница до 60 %).
(6)
Методът трябва да позволява да се откриват
цианиди под всякакви форми.
(7)
Стойностите на точността, прецизността
и неопределеността на измерването са изразени
в pH единици.
(8)
Референтен метод: БДС EN ISO 8467.
(9)
Стойностите на характеристиките за метрологично качество за отделните пестициди са
индикативни. За редица пестициди е възможно
да се постигнат ниски стойности на неопределеност на измерването, дори до 30 %, но за някои
пестициди могат да бъдат допуснати по-високи
стойности до 80 %.
(10)
Посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества,
влизащи в състава на показателя, и се определят
на база 25 % от посочената в приложение № 1
максимална стойност на показателя.
(11)
Посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества,
влизащи в състава на показателя, и се определят
на база 50 % от посочената в приложение № 1
максимална стойност на показателя.
(12)
Неопредеността на измерването следва да
се оценява при ниво на общия органичен въглерод 3 mg/l. Следва да се използват указанията
CEN 1484 Guidelines for the determination of TOC
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and dissolved organic carbon (DOC) (Указания
за определяне на общ органичен въглерод и на
разтворен органичен въглерод).
(13)
Неопределеността на измерването следва да
се оценява при ниво 1,0 NTU (нефелометрични
единици за мътност) в съответствие със стандарт
БДС EN ISO 7027.“

Преходна разпоредба
§ 14. В срок до 31.12.2019 г. характеристиките „точност“, „прецизност“ и „граница
на откриване“ съгласно таблица 2, част Б на
приложение № 3 към чл. 9, ал. 13 могат да се
използват като алтернативен набор от характеристики за метрологично качество вместо
„праг на количествено определяне“ съгласно
т. 1, част Б на приложение № 3 към чл. 9,
ал. 13 и „неопределеност на измерването“
съгласно таблица 1, част Б на приложение
№ 3 към чл. 9, ал. 13.
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Николай Нанков
Министър на околната среда и водите:
Нено Димов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 119 от 2006 г. за мерките за контрол
върху определени субстанции и остатъци от
тях в живи животни, суровини и храни от
животински произход, предназначени за консумация от хора (ДВ, бр. 6 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)“ се заменят с
„Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“ и думата „следене“ се заменя
с „мониторинг“.
2. В т. 3 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Българската агенция по безопасност на
храните чрез НМПКО контролира наличието
на остатъците, посочени в приложение № 1, на
всички етапи от отглеждането на животни и
производство на първични суровини и храни
от животински произход, предназначени за
консумация от хора.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 4:
а) в т. 2 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“;
б) в т. 4 думите „максимално допустими
остатъчни количества (МДОК)“ се заменят с
„максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ)“ и накрая се добавя
„съгласно Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната
класификация по отношение на максимално
допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ,
L 15, 20.01.2010 г.) (Регламент (ЕС) № 37/2010)“;
в) в т. 5 абревиатурата „МДОК“ се заменя
с „МДГОВ“;
г) в т. 7 думата „следене“ се заменя с „мониторинг“;
д) в т. 10 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, 3, 4, ал. 6, т. 2 и ал. 7 абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“.
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Ре з ул т ат и т е о т и зп ъ л нен ие т о на
НМПКО се публикуват на интернет страницата на БАБХ.“
3. В ал. 11 думата „следене“ се заменя с
„мониторинг“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят със
„Съответната дирекция при Централно управление на БАБХ“, думите „регионалните
ветеринарномедицински служби (РВМС)“ се
заменят с „областните дирекции по безопасност
на храните (ОДБХ)“, а абревиатурата „НВМС“
с „БАБХ“.
2. В ал. 2 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
3. В ал. 3 думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Изпълнителният директор на БАБХ
сключва договор с акредитирани лаборатории
извън структурата на БАБХ за изпитвания, за
които лабораториите в системата на БАБХ не
разполагат с лабораторен капацитет. Договорът се сключва, като се спазват изискванията
за определяне на официални лаборатории в
съответствие с методите за изпитване и техните специфични характеристики.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 71, ал. 1 и чл. 137
от“ се заличават и се създава изречение второ: „В случай че на пазара се пускат пратки
животни, които произхож дат от държави
членки, търговците се регистрират съгласно
изискванията на чл. 71, ал. 1 ЗВД.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. в която гарантират, че са изпълнили
всички изисквания по чл. 132, ал. 1 и 3 ЗВД.“
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3. В ал. 3 думите „аналогични на възприетите в съответното европейско законодателство“ се заменят с „предвидени в европейското
право, свързано с безопасността на храните“.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст се заличава обозначението „(1)“.
2. В т. 2:
а) в основния текст думите „пунктовете
по чл. 11, ал. 1“ се заменят с „обектите им“;
б) в т. 2 се създава буква „в“:
„в) е спазен чл. 8, ал. 2, т. 3.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „чл. 8 и
9“ се добавя „както и лица, различни от собственика на животновъдния обект, от който
животното произхожда“,
2. В т. 1 думите „са поели“ се заменят със
„са третирани със“.
3. Създава се нова т. 3:
„3. когато няма посочен или не е определен
карентен срок в случаите по т. 2, се прилагат
изискванията на чл. 324 ЗВД;“.
4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „по т. 1 и 2“ се заменят с „по т. 1 – 3“.
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Националната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните“;
б) в т. 2 след думата „марки“ се поставя запетая и се добавя „потребителските опаковки“.
3. В ал. 3 и 4 абревиатурата „НВМС“ се
заменя с „БАБХ“.
§ 11. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Когато животните са третирани с ВМП или медикаментозни фуражи, се
прилагат изискванията на чл. 132 ЗВД.
(2) Ветеринарният лекар, регистриран по
реда на чл. 25, ал. 1 ЗВД, вписва в амбулаторния дневник по чл. 39, ал. 2, т. 5 ЗВД:
1. ветеринарния регистрационен номер
на животновъдния обект и идентификационния номер на третирано/и животно/и (ако
видът животно подлежи на идентификация
съгласно ЗВД);
2. диагнозата, поставена след преглед на
животното/ите;
3. дата на закупуване, количество, наименование, срок на годност на употребения
ВМП, приложена доза, карентен срок (ако има
определен) и дата на изтичането му;
4. наименованието на медикаментозен/ни
фураж/и, наименованието на вложения в него
медикаментозен/ни премикс/и, дозата, времетраенето на лечението, карентния срок (ако
има определен) и датата на изтичането му;
5. дата на започване и приключване на
лечението.
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(3) В случаите по ал. 2, т. 3 и 4, когато няма
определен или не е посочен карентен срок,
се прилагат изискванията на чл. 324 ЗВД.“
§ 12. В чл. 13 след думата „лекар“ се добавя „който обслужва обекта“, а думите „по
чл. 12, ал. 1, т. 2“ се заличават.
§ 13. В чл. 15 думите „по чл.12, ал. 1, т. 2“
се заменят с „по чл. 13“, а абревиатурата
„НВМС“ с „БАБХ“.
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „одобрена“ се заличава.
2. В ал. 2, т. 1 накра я се добавя „при
спазване разпоредбите на чл. 385 – 388 ЗВД“.
§ 15. В чл. 17 думите „генералния директор на НВМС“ се заменят с „изпълнителния
директор на БАБХ“.
§ 16. В чл. 19 думите „когато те са предназначени за даване на животните за стимулиране на растежа или за незаконно лечение“
се заличават.
§ 17. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „има положителен резултат, се прилагат мерките по чл. 27 – 30 и
мерки по раздел V“ се заменят с „резултатите
от изпитване на пробите показват незаконно
лечение или надвишаване на МДГОВ, се
прилагат мерките по чл. 27 – 36“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията по чл. 17 може да намали
броя и честотата на проверките, които БАБХ
извършва в кланици, обекти за преработка
или на местата за първоначална продажба на
аквакултури и продукти от тях, предназначени
за консумация от хора, когато в животновъдния обект се прилагат ефективни системи за
самоконтрол и контрол върху качеството и
когато тези обекти са под постоянен епизоотичен контрол.“
§ 18. В чл. 21 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 20 комисията по
чл. 17 извършва проверка, при която изисква от
собственика на животните и от ветеринарния
лекар по чл. 12, ал. 2 да представят документацията, свързана с лечението на животните.“
§ 19. В чл. 23 абревиатурата „МДОК“ се
заменя с „МДГОВ“, думите „официалните ветеринарни лекари“ се заменят с „комисията“,
а думата „провеждат“ с „провежда“.
§ 20. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на земеделието и горите“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „т. 1“ се заличават;
б) в т. 5 абревиатурата „МДОК“ се заменя
с „МДГОВ“.
§ 21. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „следене“ се заменя с „мониторинг“, а думите „лаборатория, одобрена
по реда на чл. 6“ с „лаборатория по чл. 6“.
2. В ал. 2 думите „одобрената лаборатория“
се заменят с „лабораторията“.
3. В ал. 3 думите „одобрена лаборатория
по чл. 6, т. 1“ се заменят с „лабораторията“.
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4. В ал. 4 думите „Регламент № 2377/90/
ЕС“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 37/2010“.
§ 22. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „генералния директор
на НВМС“ се заменят с „изпълнителния директор на БАБХ“, а „директора на РВМС“ с
„директора на ОДБХ“.
2. В ал. 2 думите „Директорът на РВМС“
се заменят с „Директорът на ОДБХ“, а думите
„официален ветеринарен лекар“ с „комисия, в
която задължително се включва официалният
ветеринарен лекар, определен от директора
на ОДБХ за контрол върху дейностите по
НМПКО, или негов заместник“.
3. В ал. 3 в основния текст думите „официалният ветеринарен лекар“ се заменят с
„комисията“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Освен мерките по ал. 4 официалният
ветеринарен лекар, определен за контрол на
дейностите по НМПКО, или негов заместник в зависимост от вида на установеното
нарушение предприема мерки по чл. 32 – 36.“
5. В ал. 6 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“ и думите „генералният директор
на НВМС“ се заменят с „изпълнителният
директор на БАБХ“.
6. В ал. 7 думите „генералния директор
на НВМС“ се заменят с „изпълнителния директор на БАБХ“.
7. В ал. 8 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „МДОК, официалният
ветеринарен лекар предприема“ се заменят
с „МДГОВ, се предприемат“.
2. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) Официалният ветеринарен лекар може
да забрани:“.
§ 24. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 28“ се добавя
„ал. 1“.
2. В ал. 2 след думите „по ал.1“ се добавя
„се вземат проби, а“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато резултатите от изпитване на
пробите по ал. 2 докажат наличие на остатъчни
количества от субстанции или замърсители
от околната среда над МДГОВ, възбранените
суровини и храни се обявяват за негодни за
консумация или опасни за здравето на хора и
се предприемат мерки по чл. 257, ал. 1 ЗВД.“
§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „регионална инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве
(РИОКОЗ)“ се заменят с „Регионална здравна
инспекция (РЗИ)“, а думите „възбраняват тези
субстанции и“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Регионалната инспекция
за опазване и контрол на общественото здраве“
се заменят с „Регионалната здравна инспекция“, а абревиатурата „НВМС“ с „БАБХ“.
3. В ал. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „РЗИ“.
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§ 26. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „или се отвежда незабавно
в кланица“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Труповете на животните по ал. 1 се
обезвреждат в регистрирани обекти за обезвреждане на странични животински продукти
при спазване на изискванията на Регламент
(ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични
животински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (OB
L 300, 14.11.2009 г.).“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Официалният ветеринарен лекар взема
проби от 5% от всички животни от съответната група, от която произхожда засегнатото
животно, но не по-малко от 2 проби.“
§ 27. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „чл. 31, ал. 3“ се заменят с „чл. 33,
ал. 3“, а накрая се добавя „ал. 1 и 2“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разходите по вземането на пробите,
лабораторните анализи, за умъртвяването и
за унищожаването на животните са за сметка
на собственика.“
§ 28. В чл. 35 ал. 2 се изменя така:
„(2) В зависимост от установеното нарушение
в проверките по ал. 1 се включват и доставчици,
от които собствениците или ползвателите на
животновъдните обекти са закупували фуражи
(включително медикаментозни).“
§ 29. В чл. 37, ал. 2 думата „изпраща“
се заменя с „насочва“, а „предприятията“ с
„обектите“.
§ 30. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „умъртвяването“ се заменя с „клането“, а абревиатурата „МДОК“
се заменя с „МДГОВ“.
2. В ал. 3 думата „ветеринарният“ се заменя
с „официалният ветеринарен“.
3. В ал. 4 абревиатурата „МДОК“ се заменя
с „МДГОВ“.
§ 31. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Когато в трупно месо и в суровини и храни от животински произход са
установени остатъчни количества, по-високи
от МДГОВ, се предприемат действия по реда
на чл. 257 ЗВД.“
§ 32. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“.
2. В ал. 2 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“, а думите „генералния директор“ се
заменят с „изпълнителния директор“.
3. В ал. 3 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
§ 33. В чл. 44 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 навсякъде абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“, а думата „Общността“ с
„Европейския съюз“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. Наредба № 5 от 2007 г. за организацията
на граничния ветеринарномедицински контрол
при внасяне и транзитно преминаване на животни от трети страни (ДВ, бр. 22 от 2007 г.).“
3. В ал. 3 абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
§ 34. В чл. 46 абревиатурата „МДОК“ се
заменя с „МДГОВ“, а думите „Регламент
№ 882/2004“ се заменят с Регламент (ЕО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на
проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и
правилата за опазване здравето на животните
и хуманното отношение към животните“.
§ 35. В чл. 47 думите „Общността да спазва европейското законодателство, касаещо
изискванията, посочени в чл. 44 и 45, НВМС“
се заменят с „Европейския съюз да спазва
европейското право, свързано с изискванията
на чл. 44 и 45, БАБХ“.
§ 36. В допълнителните разпоредби, в § 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „не се допуска“ се заменят
с „е забранена съгласно националното законодателство и европейското право“.
2. В т. 7 думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“, а „генералния директор на НВМС“ с „изпълнителния
директор на БАБХ“.
3. Точка 10 се отменя.
4. Създава се т. 16:
„16. „Компетентен орган“ е централен орган
на властта на държава членка, компетентен
да организира официален контрол, или всеки
друг орган, на който е предоставена такава
компетентност; това определение също включва, по целесъобразност, съответстващия орган
на трета страна.“
§ 37. В заключителните разпоредби, в § 5
думите „генералния директор на НВМС“ се
заменят с „изпълнителния директор на БАБХ“.
§ 38. В приложение № 1 към чл. 1, т. 1,
в Група А, т. 6 думите „приложение IV на
наредбата по чл. 63 ЗВД“ се заменят с „приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010“.
§ 39. В наименованието на приложение № 2
към чл. 3, ал. 1 думите „за чието наличие се
следи в проби“ се заменят с „които са обект
на мониторинг“.
§ 40. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 3,
в т. 1 думите „и замърсители“ се заличават.
§ 41. В приложение № 4 към чл. 3, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В о с н о в н и я т е к с т а б р е в и а т у р а т а
„НМПКОЗ“ се заменя с „НМПКО“.
2. В глава 1, т. 1:
а) в Група А се създава ново второ изречение:
„По изключение 25 % от анализираните проби
за наличие на вещества от група А5 могат
да бъдат взети и от друг подходящ материал
(фураж, вода и т.н.).“, а досегашните второ
и трето изречение стават трето и четвърто;
б) в Група Б цифрата „0,16“ се заменя с „0,15“.
3. В глава 4, т. 1:
а) числото „16 000“ се заменя с „15 000“;
б) в букви „б“ и „в“ числото „16“ се заменя
с „15“.
4. В глава 6:
а) в т. 1, Група А думите „за 6 субстанции
от тази група“ се заменят със „за субстанции
от група А6“;
б) в т. 2:
аа) след думите „Група А – 20 % от общия
брой проби“ се добавя „като по-голяма част“;
бб) в Група Б думите „се тестват“ се заменят с „които се разпределят, както следва“, а
накрая се създава нов ред:
„Остатъкът се разпределя според установените остатъци в страната за предходната година.“
§ 42. Навсякъде в наредбата думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност
на храните“, абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“, думите „изследва“, „изследване“, „изследването“, „изследвания“, „изследванията“ се
заменят съответно с „изпитва“, „изпитване“,
„изпитването“, „изпитвания“, „изпитванията“.
Министър:
Румен Порожанов
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 56
от 4 януари 2018 г.

за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване
Чл. 1. С наредбата се урежда минималното
съдържание на инвестиционните политики
на фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Чл. 2. Инвестиционната политика на фондовете по чл. 1 трябва да съдържа раздели
относно:
1. общата рамка на инвестиционната дейност и политика на фонда;
2. инвестиционните цели на фонда;
3. политиката за постигане на поставените
цели;
4. инвестиционните рискове и управлението на риска;
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5. условията, периодичността и сроковете за
преразглеждане на инвестиционната политика.
Чл. 3. Разделът на инвестиционната политика по чл. 2, т. 1 включва:
1. равнища на отговорности и процес на
вземане на инвестиционни решения, като се
уреждат:
а) редът и начинът за вземане, одобряване
и документиране на инвестиционните решения, в т. ч. лицата, отговорни за изготвяне
на предложения и анализи;
б) контролът върху изпълнението, лицата,
които го осъществяват, и техните функции и
отговорности;
2. правила за определяне и следене на
нуждите от текуща ликвидност на фонда;
3. предвидените от пенсионноосигурителното дружество мерки за предотвратяване на
конфликт на интереси при инвестиране на
средствата на фонда, лицата, които ги прилагат, и техните задължения във връзка с това;
4. правила за изпълнение на инвестиционните сделки, вкл. за ограничаване на прекомерния оборот на портфейлите;
5. политиката, която ще следва пенсионноосигурителното дружество при упражняването на правата на фонда като собственик
на финансовите инструменти;
6. показатели за оценяване на инвестиционните резултати (доходност и риск), вкл.
методи и периодичност за изчисляването им;
7. периодичност на оповестяване и начин
на представяне на резултатите от инвестиционната дейност.
Чл. 4. Разделът на инвестиционната политика по чл. 2, т. 2 включва:
1. цели по отношение на доходността – в
зависимост от очакванията и прогнозите за
доходността на пазарите на отделните класове активи в средносрочен (до 3 години) и
дългосрочен (над 5 години) план;
2. цели по отношение на риска в зависимост от:
а) ограниченията, свързани с инвестицион
ния хоризонт;
б) ликвидните нужди;
в) други ограничения, които следва да
бъдат описани;
3. критерии за постигане на целите на
инвестиционната политика (предварително
оп ределен и абсол ю т н и и л и о т носи т ел н и
критерии, пазарен индекс, еталон (бенчмарк)
или други количествени критерии, с които се
съпоставят резултатите от инвестиционната
дейност).
Чл. 5. Разделът на инвестиционната политика по чл. 2, т. 3 включва:
1. обосновка на инвестиционната политика,
в т. ч. факторите и обстоятелствата, които я
определят;
2. целево стратегическо разпределение на
активите на фонда и граници на допустимите
отклонения;
3. видове инвестиции:
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а) списък на допустимите инвестиционни
инструменти в рамките, определени от закона,
и количествените ограничения за отделните
класове и видове активи;
б) количествено разпределение на инвестициите по конкретни географски региони
и пазари;
в) секторна диверсификация;
4. специфични изисквания към характеристиките на отделните класове активи;
5. диверсификация на портфейла по различни класове активи;
6. инвестиционните ограничения, които
се спазват при инвестиране на средствата
на фонда;
7. специфични инвестиционни стратегии
или стилове;
8. политика по отношение на инвестициите
в колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове;
9. политика по отношение на инвестициите
в инвестиционни имоти;
10. политика по отношение на сключването
на репо сделки и обратни репо сделки;
11. максимален размер на ликвидните
парични средства на фонда, определен като
процент от неговите активи.
Чл. 6. Разделът на инвестиционната политика по чл. 2, т. 4 включва:
1. идентификация на инвестиционните
рискове;
2. методи за измерване на риска на портфейла и рисковете на отделните активи в него;
3. рисков профил на портфейла и толерантност към риска;
4. правила и процедури за наблюдение,
оценка и контрол на инвестиционния риск,
включващи описание на техники и стратегии
за управление на риска;
5. използване на хеджиращи сделки – цели
на използването, видове сделки, рисковете,
които ще се хеджират, размера на рисковата
експозиция, както и степен на хеджиране на
инвестиционните рискове, свързани с инвестициите на фонда;
6. предвидените действия за избягване на
механичното доверяване на кредитни рейтинги
и лицата, които ги присъждат.
Чл. 7. Разделът на инвестиционната политика по чл. 2, т. 5 включва:
1. периодичност и методи за оценка на
ефективността на инвестиционната политика;
2. процедури и критерии за преразглеждане
на инвестиционната политика;
3. процедури за въвеждане на промени в
инвестиционната политика.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ за
инвестиционните политики на фондовете
за доп ъ л н и т ел но добровол но пенсион но
осигуряване по професионални схеми, а за
инвестиционните политики на универсални-
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те пенсионни фондове, на професионалните
пенсионни фондове и на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
влиза в сила от 19.11.2018 г.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 175а, ал. 1, чл. 249, ал. 1 и чл. 251в от
Кодекса за социално осигуряване и е приета с
Решение № 22-Н от 4.01.2018 г. на Комисията
за финансов надзор.
Председател:
Карина Караиванова
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 631
от 21 декември 2017 г.

за изменение и допълнение на Правилата
за осъществяване на електронни съобщения
за собствени нужди чрез радиосъоръжения,
които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално
определен (приети с Решение № 1368 от
31.05.2012 г. – обн., ДВ, бр. 47 от 2012 г.; посл.
изм. и доп., бр. 57 от 2017 г.)
На основание �����������������������������
чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 12 се изменя по следния начин:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. системи за широколентов пренос на
данни (WDTS) – обхващат радиоустройствата,
които използват широколентова модулация за
достъп до спектъра; обикновено се използват
за безжични системи за достъп като локални
радиомрежи (WAS/RLAN) или широколентови устройства с малък обсег на действие в
мрежи за данни;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. алармени системи – радиоустройства,
които се основават на ниска като цяло степен
на използване на спектъра и правила за достъп
до спектъра с нисък коефициент на запълване,
за да се гарантира достъп до спектъра и
предаване с висока надеждност в споделените
радиочестотни ленти; обикновено се използват
за системи, чиято основна функция е подаването
посредством радиовръзка на предупредителен
сигнал към отдалечена система или лице
при възникване на проблем или специфична
ситуация, и за алармени системи за социални
нужди за осигуряване на надеждна комуникация
на хора, изпаднали в беда;“.
3. В т. 9 след думата „приложения“ се
заличават запетаята и думите „маломощни
FM предаватели“.
§ 2. Допълнителните разпоредби се изменят
по следния начин:
1. Точка 21 от параграф 1 се изменя така:
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„21. „MBANS (Medical Body Area Network
Systems)“ са мрежови системи за медицински
цели, разположени в зоната около тялото, използвани за снемане на медицински данни и
предназначени за употреба в здравни заведения
и в домовете на пациентите. Те представляват
радиосистеми с ниска мощност, използвани за
предаване на негласови данни към и от медицински устройства за целите на наблюдението,
диагностицирането и лечението на пациентите,
както е предписано от надлежно оправомощени
здравни специалисти, и са определени само
в контекста на медицинските приложения.“
2. Точка 32 от параграф 1 се изменя така:
„32. „Коефициент на запълване“ – определя
се като съотношението, изразено в проценти, на
Σ(Ton)/(Tobs), където Ton е времето, през което
дадено единично предавателно устройство
е в режим „включено“, а Tobs е периодът
на наблюдение. Ton се измерва в дадена
радиочестотна лента на наблюдение (Fobs).
Освен ако не е посочено друго в приложенията
към чл. 11, ал. 3, Tobs е непрекъснат период от
един час, а Fobs е приложимата радиочестотна
лента. По-свободни условия по смисъла на
чл. 3, параграф 3 от Решение 2006/771/EО
(както е изменено) означава, че държавите
членки могат да разрешат по-висока стойност
на „коефициента на запълване“.“
3. В параграф 1 се създават нови точки от
35 до 37 със следните текстове:
„����������������������������������������
35. „Мрежа за данни“ е съвкупност от няколко устройства с малък обсег на действие,
включително точка за достъп до мрежата,
и безжичните връзки между тях. В дадена
мрежа за данни точката за достъп до мрежата
представлява фиксирано наземно устройство
с малък обсег на действие, което служи за
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свързване на други устройства с малък обсег
на действие към мрежата с оглед обслужване
на платформи, разположени извън въпросната
мрежа за данни.
36. „Снемане на медицински данни“ обхваща предаването на негласови данни от и
към неимплантируеми медицински изделия за
целите на наблюдението, диагностицирането и
лечението на пациентите в здравни заведения
или в дома на пациента.
3��������������������������������������
7�������������������������������������
. „Измервателни устройства“ са радиоустройствата, които са част от двупосочни
радиокомуникационни системи, позволяващи дистанционно наблюдение, измерване и
предаване на данни в интелигентни мрежови
инфраструктури, като тези за електроенергия,
газ и вода.“
4. В параграф 2 след означението „(ОВ,
L 29/63 от 3 февруари 2017 г.)“ се заличава
точката и се добавя точка и запетая, както
и следният текст:
„Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1438 на
Европейската комисия от 4 август 2017 г. за
изменение на Решение 2007/131/ЕО за разрешаване на използването на радиочестотния
спектър за устройства, използващи свръхшироколентова технология по хармонизиран начин
в Общността (ОВ, L 205/89 от 8 август 2017 г.);
Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1483
на Европейската комисия от 8 август 2017 г.
за изменение на Решение 2006/771/ЕО за
хармонизиране на радиочестотния спектър
за използване от устройства с малък обсег
на действие, както и за отмяна на Решение
2006/804/ЕО (ОВ, L 214/3 от 18 август 2017 г.).“
§ 3. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 се
изменя и допълва така:
„Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1

РАДИОЧЕСТОТEН СПЕКТЪР, КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ
СЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1
РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ
№

Радиочестотна лента
(Радиочестота)

kHz
MHz
GHz

1

9 – 90

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

2

9 – 315

kHz

Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

3

90 – 119

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

4

119 – 135

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

5

135 – 140

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

6

140.0 – 148.5

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

7

148.5 – 5000

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

8

400 – 600

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

9

456.9 – 457.1

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

10

984 – 7484

kHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

11

3155 – 3400

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

12

5000 – 30000

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

Приложение

№ на приложението
към чл. 11, ал. 3
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№

Радиочестотна лента
(Радиочестота)

kHz
MHz
GHz

13

6765 – 6795

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

14

7300 – 23000

kHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

15

7400 – 8800

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

16

10200 – 11000

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

17

13553 – 13567

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

Приложение

№ на приложението
към чл. 11, ал. 3

18

13553 – 13567

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

19

13553 – 13567

kHz

Индуктивни приложения

Приложение № 2.8

20

26957 – 27283

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

21

26990 – 27000

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

22

27040 – 27050

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

23

27090 – 27100

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

24

27140 – 27150

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

25

27190 – 27200

kHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

26

26.96 – 27.41

MHz СВ (Citizen Band) 27

Приложение № 2.13

27

27.09 – 27.10

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

28

29.7 – 47.0

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

29

30 – 12400

MHz Приложения за радиоопределяне

Приложение № 2.5

30

30.0 – 37.5

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

31

34.995 – 35.225

MHz Устройства за управление на радиомодели

Приложение № 2.7

32

38.44375 – 38.56875

MHz PMR

Приложение № 2.13

33

40.66 – 40.70

MHz Устройства за управление на радиомодели

Приложение № 2.7

34

40.66 – 40.70

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

35

46.0 – 46.2

MHz Безжични телефони

Приложение № 2.13

36

46.6 – 47.0

MHz Безжични телефони

Приложение № 2.13

37

49.0 – 49.2

MHz Безжични телефони

Приложение № 2.13

38

49.6 – 50.0

MHz Безжични телефони

Приложение № 2.13

39

84.69375 – 84.81875

MHz PMR

Приложение № 2.13

40

84.86875 – 84.99375

MHz PMR

Приложение № 2.13

41

87.5 – 108.0

Устройства за безжичен стрийминг на аудио- и мултимеMHz
Приложение № 2.9
дийно съдържание с аналогова честотна модулация (FM)

42

138.20 – 138.45

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

43

150.80625 – 150.81875

MHz Радиосъоръжения за проследяване на животни

Приложение № 2.13

44

151.25625 – 151.26875

MHz Радиосъоръжения за проследяване на животни

Приложение № 2.13

45

155.4875 – 155.5875

MHz Радиосъоръжения за проследяване на животни

Приложение № 2.13

46

169.400 – 169.475

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

47

169.400 – 169.475

MHz Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

48

169.4000 – 169.4875

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

49

169.4875 – 169.5875

MHz Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

50

169.4875 – 169.5875

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

51

169.5875 – 169.8125

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

52

173.965 – 216.000

MHz Спомагателни слухови устройства

Приложение № 2.9

53

174 – 216

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

54

401 – 402

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

55

402 – 405

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

56

405 – 406

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

57

433.05 – 434.79

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

58

433.05 – 434.79

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

59

434.04 – 434.79

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

№

Радиочестотна лента
(Радиочестота)

kHz
MHz
GHz

60

446.0 – 446.2

MHz PMR 446

Приложение № 2.13

61

470 – 786

MHz Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9

62

786 – 789

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

63

823 – 832

MHz Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9

64

863 – 865

Устройства за безжичен стрийминг на аудио- и мултиMHz
Приложение № 2.9
медийно съдържание

Приложение

№ на приложението
към чл. 11, ал. 3

65

863 – 865

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

66

863 – 868

MHz Системи за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

67

865 – 868

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

68

865 – 868

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

69

865 – 868

MHz Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Приложение № 2.10

70

868.0 – 868.6

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

71

868.6 – 868.7

MHz Алармени системи

Приложение № 2.6

72

868.7 – 869.2

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

73

869.20 – 869.25

MHz Алармени системи за социални нужди

Приложение № 2.6

74

869.25 – 869.30

MHz Алармени системи

Приложение № 2.6

75

869.3 – 869.4

MHz Алармени системи

Приложение № 2.6

76

869.40 – 869.65

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

77

869.65 – 869.70

MHz Алармени системи

Приложение № 2.6

78

869.7 – 870.0

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

79

869.7 – 870.0

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

80

870.0 – 875.6

MHz Измервателни устройства

Приложение № 2.2

81

870.0 – 875.8

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

82

870 – 876

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

83

915 – 921

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

84

915 – 921

MHz Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Приложение № 2.10

85

915.2 – 920.8

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

86

1350 – 1400

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

87

1492 – 1518

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

88

1518 – 1525

MHz Радиомикрофони

Приложение № 2.9

89

1785 – 1805

MHz Безжично звукотехническо оборудване за PMSE

Приложение № 2.9

90

1880 – 1900

MHz DECT радиосъоръжения

Приложение № 2.13

91

2400.0 – 2483.5

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

92

2400.0 – 2483.5

MHz Системи за широколентов пренос на данни

Приложение № 2.3

93

2400.0 – 2483.5

MHz Приложения за радиоопределяне

Приложение № 2.5

94

2446 – 2454

MHz Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Приложение № 2.10

95

2446 – 2454

MHz Устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

Приложение № 2.10

96

2483.5 – 2500.0

MHz Снемане на медицински данни

Приложение № 2.2

97

2483.5 – 2500.0

MHz Снемане на медицински данни

Приложение № 2.2

98

2483.5 – 2500.0

MHz Активни медицински устройства за имплантиране

Приложение № 2.11

5150 – 5350

Системи за безжичен достъп, включително местни радио
MHz
Приложение № 2.3
мрежи (WAS/RLANs)

99

Системи за безжичен достъп, включително местни радио
Приложение № 2.3
мрежи (WAS/RLANs)

100 5470 – 5725

MHz

101 5725 – 5875

MHz Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

102 5725 – 5875

MHz Измервателни устройства

Приложение № 2.2

103 5795 – 5815

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

104 5875 – 5905

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

105 5905 – 5925

MHz Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

БРОЙ 6
№

Радиочестотна лента
(Радиочестота)

ДЪРЖАВЕН
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Приложение
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№ на приложението
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106 4500 – 7000

MHz Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение № 2.5

107 6000 – 8500

MHz Радари за измерване на ниво

Приложение № 2.5

108 8.5 – 10.6

GHz

Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение № 2.5

109 9.2 – 9.5

GHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение № 2.5

110 9.500 – 9.975

GHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение № 2.5

111 10.5 – 10.6

GHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение № 2.5

112 13.4 – 14.0

GHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение № 2.5

113 17.1 – 17.3

GHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение № 2.5

114 21.65 – 26.65

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

115 24.050 – 24.075

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

116 24.00 – 24.25

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

117 24.05 – 24.25

GHz

Приложения за радиоопределяне

Приложение № 2.5

118 24.05 – 26.50

GHz

Радари за измерване на ниво

Приложение № 2.5

119 24.05 – 27.00

GHz

Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение № 2.5

120 24.075 – 24.150

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

121 24.075 – 24.150

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

122 24.15 – 24.25

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

123 24.250 – 24.495

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

124 24.25 – 24.50

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

125 24.495 – 24.500

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

126 57 – 64

GHz

Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение № 2.5

127 57 – 64

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

128 57 – 64

GHz

Радари за измерване на ниво

Приложение № 2.5

129 57 – 66

GHz

Широколентови системи за предаване на данни

Приложение № 2.3

130 61.0 – 61.5

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

131 63 – 64

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

132 75 – 85

GHz

Радари за измерване на ниво в резервоари

Приложение № 2.5

133 75 – 85

GHz

Радари за измерване на ниво

Приложение № 2.5

134 76 – 77

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

135 76 – 77

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

136 77 – 81

GHz

Транспортни телематични устройства

Приложение № 2.4

137 122.00 – 122.25

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

138 122.25 – 123.00

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

139 244 – 246

GHz

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Приложение № 2.1

140 под 3 000

GHz

Устройства, използващи свръхшироколентова технология
Приложение № 2.12
за общо приложение

141 под 3 000

GHz

Системи за проследяване на местоположението от тип 1
Приложение № 2.12
(LT1), използващи свърхшироколентова технология

142 под 3 000

GHz

Устройства, монтирани в пътни и железопътни превозни
Приложение № 2.12
средства, използващи свърхшироколентова технология

143 под 3 000

GHz

Устройства на борда на въздухоплавателни средства,
Приложение № 2.12
използващи свърхшироколентова технология

144 под 3 000

GHz

Сензорни устройства за материали, използващи свърх
Приложение № 2.12
широколентова технология

145 под 3 000

GHz

Устройства за анализ на строителни материали (ВМА),
Приложение № 2.12
използващи свърхшироколентова технология

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ, РАБОТЕЩИ ПОД КОНТРОЛА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
1

68.0 – 87.5

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

2

137 – 138

MHz Мобилни земни станции (космос – Земя)

Приложение № 3

3

146 – 174

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3
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4

148.00 – 150.05

MHz Мобилни земни станции (Земя – космос)

Приложение № 3

5

399.90 – 400.05

MHz Мобилни земни станции (Земя – космос)

Приложение № 3

6

400.15 – 401.00

MHz Мобилни земни станции (космос – Земя)

Приложение № 3

7

406.1 – 410.0

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

8

410 – 430

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

9

440 – 450

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

10

450 – 470

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

Приложение

№ на приложението
към чл. 11, ал. 3

11

790 – 862

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

12

876 – 880

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

13

880 – 915

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

14

921 – 960

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

15

925 – 960

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

16

1452 – 1492

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

17

1518 – 1525

MHz Мобилни земни станции (космос – Земя)

Приложение № 3

18

1525 – 1544

MHz Мобилни земни станции (космос – Земя)

Приложение № 3

19

1545 – 1559

MHz Мобилни земни станции (космос – Земя)

Приложение № 3

20

1610.0 – 1626.5

MHz Мобилни земни станции (Земя – космос)

Приложение № 3

21

1613.8 – 1626.5

MHz Мобилни земни станции (космос – Земя)

Приложение № 3

22

1613.8 – 1626.5

MHz Мобилни земни станции (Земя – космос)

Приложение № 3

23

1626.5 – 1645.5

MHz Мобилни земни станции (Земя – космос)

Приложение № 3

24

1646.5 – 1660.5

MHz Мобилни земни станции (Земя – космос)

Приложение № 3

25

1670 – 1675

MHz Мобилни земни станции (Земя – космос)

Приложение № 3

26

1710 – 1785

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

27

1805 – 1880

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

28

1920 – 1980

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

29

1980 – 2010

MHz Мобилни земни станции (Земя – космос)

Приложение № 3

30

2110 – 2170

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

31

2170 – 2200

MHz Мобилни земни станции (космос – Земя)

Приложение № 3

32

2483.5 – 2500.0

MHz Мобилни земни станции (космос – Земя)

Приложение № 3

33

2500 – 2690

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

34

3400 – 3600

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

35

3600 – 3800

MHz Мобилни крайни устройства

Приложение № 3

36

10.70 – 11.70

GHz

Мобилни земни станции (космос – Земя)

Приложение № 3

37

10.70 – 11.70

GHz

Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV)
Приложение № 3
(космос – Земя)

38

10.70 – 11.70

GHz

Земни станции на борда на въздухоплавателни средства
Приложение № 3
(AES) (космос – Земя)

39

10.70 – 11.70

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели
Приложение № 3
SNG TES (космос – Земя)

40

10.70 – 12.75

GHz

LEST терминали (космос – Земя)

Приложение № 3

41

10.70 – 12.75

GHz

HEST терминали (космос – Земя)

Приложение № 3

42

10.70 – 12.75

GHz

Земни станции, монтирани на влакове (космос – Земя)

Приложение № 3

43

10.70 – 12.75

GHz

Земни станции, монтирани на превозно средство (косПриложение № 3
мос – Земя)

44

12.50 – 12.75

GHz

Мобилни земни станции (космос – Земя)

45

12.50 – 12.75

GHz

Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV)
Приложение № 3
(космос – Земя)

46

12.50 – 12.75

GHz

Земни станции на борда на въздухоплавателни средства
Приложение № 3
(AES) (космос – Земя)

47

12.50 – 12.75

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели
Приложение № 3
SNG TES (космос – Земя)

Приложение № 3

БРОЙ 6
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48

12.75 – 13.25

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели
Приложение № 3
SNG TES (Земя – космос)

Приложение

№ на приложението
към чл. 11, ал. 3

49

14.00 – 14.25

GHz

Земни станции, монтирани на влакове (Земя – космос)

Приложение № 3

50

14.00 – 14.50

GHz

LEST терминали (Земя – космос)

Приложение № 3

51

14.00 – 14.50

GHz

HEST терминали (Земя – космос)

Приложение № 3

52

14.00 – 14.50

GHz

Мобилни земни станции (Земя – космос)

Приложение № 3

53

14.00 – 14.50

GHz

Земни станции на борда на плавателни съдове (ESV)
Приложение № 3
(Земя – космос)

54

14.00 – 14.50

GHz

Земни станции на борда на въздухоплавателни средства
Приложение № 3
(AES) (Земя – космос)

55

14.00 – 14.50

GHz

З ем н и с т а н ц и и , мон т и ра н и н а п р ево зно с р едс т во
Приложение № 3
(Земя – космос)

56

14.00 – 14.50

GHz

Транспортируеми земни станции за репортажни цели
Приложение № 3
SNG TES (Земя – космос)

57

17.30 – 17.70

GHz

Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова
радиослужба, включително станции с висока плътност Приложение № 3
HDFSS (космос – Земя)

58

17.30 – 20.20

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работеПриложение № 3
щи с геостационарни спътникови мрежи (космос – Земя)

59

17.30 – 20.20

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи
Приложение № 3
в негеостационарни спътникови мрежи (космос – Земя)

60

19.70 – 20.20

GHz

LEST терминали (космос – Земя)

Приложение № 3

61

19.70 – 20.20

GHz

HEST терминали (космос – Земя)

Приложение № 3

62

19.70 – 20.20

GHz

Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова
радиослужба, включително станции с висока плътност Приложение № 3
HDFSS (космос – Земя)

63

27.5000 – 27.8185

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работеПриложение № 3
щи с геостационарни спътникови мрежи (Земя – космос)

64

27.5000 – 27.8185

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи
Приложение № 3
в негеостационарни спътникови мрежи (Земя – космос)

65

27.5000 – 27.8185

GHz

Некоординирани земни станции от неподвижна спътниПриложение № 3
кова радиослужба (Земя – космос)

66

28.4545 – 28.9385

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работеПриложение № 3
щи с геостационарни спътникови мрежи (Земя – космос)

67

28.4545 – 28.9385

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи
Приложение № 3
в негеостационарни спътникови мрежи (Земя – космос)

68

28.4545 – 28.9385

GHz

Некоординирани земни станции от неподвижна спътниПриложение № 3
кова радиослужба (Земя – космос)

69

29.4625 – 30.0000

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работеПриложение № 3
щи с геостационарни спътникови мрежи (Земя – космос)

70

29.4625 – 29.5000

GHz

Некоординирани земни станции от неподвижна спътниПриложение № 3
кова радиослужба (Земя – космос)

71

29.50 – 30.00

GHz

LEST терминали (Земя – космос)

Приложение № 3

72

29.50 – 30.00

GHz

HEST терминали (Земя – космос)

Приложение № 3

73

29.50 – 30.00

GHz

Некоординирани земни станции от неподвижна спътникова
радиослужба, включително станции с висока плътност Приложение № 3
HDFSS (Земя – космос)

74

29.50 – 30.00

GHz

Земни станции на мобилни платформи ESOMPs, работещи
Приложение № 3
в негеостационарни спътникови мрежи (Земя – космос)

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОГРАМИ
И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ (PMSE), SAP/SAB, ВКЛЮЧИТЕЛНО ENG/OB
1

2010 – 2025

MHz Безжична видеокамера

Приложение № 4

2

2010 – 2025

MHz Преносима видеовръзка

Приложение № 4

3

2010 – 2025

MHz Мобилна видеовръзка (на превозно или летателно средство) Приложение № 4

4

2025 – 2110

MHz Безжична видеокамера

Приложение № 4

5

2025 – 2110

MHz Преносима видеовръзка

Приложение № 4

6

2025 – 2110

MHz Мобилна видеовръзка (на превозно или летателно средство) Приложение № 4

С Т Р.
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№

Радиочестотна лента
(Радиочестота)

kHz
MHz
GHz

7

2300 – 2400

MHz Безжична видеокамера

Приложение № 4

8

2300 – 2400

MHz Преносима видеовръзка

Приложение № 4

Приложение

№ на приложението
към чл. 11, ал. 3

9

2300 – 2400

MHz Мобилна видеовръзка (на превозно или летателно средство) Приложение № 4

10

10.00 – 10.15

GHz

Безжична видеокамера

Приложение № 4

11

10.00 – 10.15

GHz

Преносима видеовръзка

Приложение № 4

12

10.00 – 10.15

GHz

Временна радиорелейна линия за видеосигнали

Приложение № 4

13

21.2 – 21.4

GHz

Безжична видеокамера

Приложение № 4

14

21.2 – 21.4

GHz

Временна радиорелейна линия за видеосигнали

Приложение № 4

15

47.20 – 48.50

GHz

Безжична видеокамера

Приложение № 4

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ
СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ НА БОРДА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА (MCA УСЛУГИ) И БОРДА
НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ (MCV УСЛУГИ)
1

880 – 915

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) Приложение № 5
чрез GSM 900 и GSM 1800 системи

2

925 – 960

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) Приложение № 5
чрез GSM 900 и GSM 1800 системи

3

1710 – 1785

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) Приложение № 5
чрез GSM 900 и GSM 1800 системи

4

1710 – 1785

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) Приложение № 5
чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

5

1710 – 1785

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на въздухоплавателни средства Приложение № 5
(MCA услуги)

6

1805 – 1880

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на въздухоплавателни средства Приложение № 5
(MCA услуги)

7

1805 – 1880

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) Приложение № 5
чрез GSM 900 и GSM 1800 системи

8

1805 – 1880

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) Приложение № 5
чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

9

1920 – 1980

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на въздухоплавателни средства Приложение № 5
(MCA услуги)

10

1920 – 1980

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) Приложение № 5
чрез UMTS 2100 система

11

2110 – 2170

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на въздухоплавателни средства Приложение № 5
(MCA услуги)

12

2110 – 2170

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) Приложение № 5
чрез UMTS 2100 система

13

2500 – 2570

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) Приложение № 5
чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

14

2620 – 2690

Радиосъоръжения за предоставяне на мобилни съобщиMHz телни услуги на борда на плавателни съдове (МСV услуги) Приложение № 5
чрез LTE 1800 и LTE 2600 системи

“
§ 4. В ред № 9, втора колона „Видове радиосъоръжения“ на приложение № 2 към чл. 11, ал. 3
след думата „приложения“ се заличава запетаята, както и думите „маломощни FM предаватели“.
§ 5. Приложение № 2.1 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
1. Текстът на ред № 7, четвърта колона „Описание“ в таблица 1 се изменя така: „7 dBµA/m
на 10 m“.
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ВЕСТНИК
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2. Таблица 2 се заличава.
3. Текстът на ред № 7, четвърта колона „Описание“ в таблица 4 се изменя така: „10 mW e.r.p.“.
4. В текста на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 4 след думите „лента 28“ се
заличава буквата „б“.
5. В ред № 8, пета колона „Коментар“ в таблици 5 – 9 се създава следният текст: „Устройствата
за управление на радиомодели могат да работят без ограничения на коефициента на запълване.“
6. Текстът в ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 10 се заличава.
7. В ред № 8, четвърта колона „Описание“ в таблица 11 се създава следният текст: „Коефициент на запълване: ≤ 1 %.“
8. В ред № 8, пета колона „Коментар“ в таблица 12 се създава следният текст: „За измервателни устройства коефициентът на запълване е ≤ 10,0 %.“
9. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 12 след означението „БДС EN 300 220-3“
се добавя означението „БДС EN 300 220-4“.
10. Таблица 17 се изменя така:
„Таблица 17

Нормативна част

№
Параметър
1 Радиослужба
2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите
Модулация/Широчина на зае
маната честотна лента

5
6

Описание
Подвижна
Неспецифични устройства с
малък обсег на действие

Коментар
Изключват се аналогови аудиоприложения, освен гласовите.
И з к л юч в а т с е а н а л о г о в и т е
видеоп риложения.

433.05 – 434.79 MHz

Посока/Разделяне

Предавателн а м ощно с т/
Плътност на мощността
Достъп до канала и правила
8
за заемането му
9 Разрешителен режим
Допълнителни съществени
10
изисквания
Допустими честотни пла
11
нирания
7

10 mW e.r.p.
Коефициент на запълване: ≤
10 %

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, ленти 44б и 45б
ERC/REC 70-03

Номер на нотификацията

15 Забележка

“

11. Таблица 18 се изменя така:
„Таблица 18
Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Неспецифични устройства с
малък обсег на действие

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

434.04 – 434.79 MHz

Коментар
Изключват се аудио- и видео
приложения

С Т Р.
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Информативна част

№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК
Описание

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плът
ност на мощността

10 mW e.r.p.

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

Коефициент на запълване:
≤ 100 % при канално отстоя
ние до 25 kHz

9

Разрешителен режим

Разрешават се гласови приложения със съвременни методи
за ограничаване на радиосмущенията

10

Допълнителни съществени из
исквания

11

Допустими честотни плани
рания

12

Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

БРОЙ 6
Коментар

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено,
лента 45в
ERC/REC 70-03

12. Текстът в ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 19 се заличава.
13. Създава се нова таблица 20а със следното съдържание:
„Таблица 20а

Нормативна част

№

Параметър

Описание

“

Коментар

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Неспецифични устройства с
малък обсег на действие

Този набор от условия за използване важи само за мрежи
за данни

865 – 868 MHz

Предаванията са разрешени
само в рамките на честотните
ленти 865.6 – 865.8 MHz,
866.2 – 866.4 MHz, 866.8 – 867.0
MHz и 867.4 – 867.6 MHz

500 mW e.r.p.

Изисква се адаптивно управ
ление на мощността (APC).
Като алтернатива – друг метод за ограничаване на радио
смущенията с най-малкото
еквивалентно ниво на съвместимост по отношение на
радиочестотния спектър.

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плът
ност на мощността

БРОЙ 6
№

8

9
10

Информативна част

11

се
се
се
се

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Параметър

Описание
Широчина на честотната лента:
≤ 200 kHz.
Ко е фи ц иен т н а з а п ъ л в а не:
≤ 10 % за точките за достъп до
мрежата.
Ко е фи ц иен т н а з а п ъ л в а не:
≤ 2 , 5 % в д ру г и т е с л у ч а и.
Трябва да се използват методи
Достъп до канала и правила за
за достъп до спектъра и огразаемането му
ничаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели, най-малко
еквивалентни на постиганите
с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети
в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.

С Т Р. 5 9
Коментар

Разрешителен режим
До пъ л н и т е л н и с ъ ще с т ве н и
изисквания
Допустими честотни плани
рания
Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 300 220-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 47б

“
14. Таблица 23 се заличава.
15. В текста на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 24 след думите „лента 54“
заличава буквата „б“.
16. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 33 след означението „БДС EN 301 489-3“
добавя „2006/771/EО, както е изменено, лента 70а“.
17. В текста на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 36 след думите „лента 80“
добавя буквата „а“.
18. В текста на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 37 след думите „лента 80“
добавя буквата „б“.
§ 6. Приложение № 2.2 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
1. Таблица 1 се заличава.
2. Текстът на ред № 7, четвърта колона „Описание“ в таблица 2 се изменя така: „500 mW e.r.p.“.
3. Таблица 3 се изменя така:
„Таблица 3
№

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

Описание

Коментар

Подвижна

Снемане на медицински
данни

2483.5 – 2500.0 MHz

Този набор от условия за използване се прилага само за
мрежови системи за медицински цели, разположени в
зоната около тялото (MBANS),
предназначени за използване
само в закрити помещения на
здравни заведения.

С Т Р.
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Информативна част

№

Параметър

ВЕСТНИК
Описание

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заемана
та честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плът
ност на мощността

8

Коефициент на запълване:
≤ 10 %.
Широчина на честотната лента за модулация: ≤ 3 MHz.
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
Достъп до канала и правила за ограничаване на радиосмузаемането му
щенията, които осигуряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни
на постиганите с методите,
описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изиск
вания

11

Допустими честотни планирания

12

Планирани промени

БРОЙ 6
Коментар

1 mW e.i.r.p.

БДС EN 303 203
БДС EN 303 203-1
БДС EN 303 203-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
52006/771/EО, както е изменено, лента 59а
ERC/REC 70-03

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

“

4. Таблица 4 се изменя така:
„Таблица 4
№

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

6

Посока/Разделяне

Описание

Коментар

Подвижна

Снемане на медицински
данни

2483.5 – 2500.0 MHz

Този набор от условия за използване се прилага само за
мрежови системи за медицински цели, разположени в зоната около тялото (MBANS),
предназначени за използване
само в закрити помещения в
дома на пациента.

Информативна част

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№

Параметър

Описание

7

Предавателна мощност/Плът
ност на мощността

10 mW e.i.r.p.

8

Коефициент на запълване:
≤ 2 %.
Широчина на честотната лента
за модулация: ≤ 3 MHz.
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и
Достъп до канала и правила за ограничаване на радиосмузаемането му
щенията, които осигу ряват
експлоатационни показатели, най-малко еквивалентни
на постиганите с методите,
описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изиск
вания

11

Допустими честотни планирания

12

Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

С Т Р. 6 1
Коментар

БДС EN 303 203
БДС EN 303 203-1
БДС EN 303 203-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-35
2006/771/EО, както е изменено, лента 59б
ERC/REC 70-03

“

§ 7. Приложение № 2.3 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
1. Създава се нова таблица 1 със следното съдържание:
„Таблица 1
№

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плът
ност на мощността

Описание

Коментар

Подвижна
Системи за широколентов
пренос на данни
863 – 868 MHz

25 mW e.r.p.

Този набор от условия за
използване ва ж и само за
широколентови устройства
с малък обсег на действие в
мрежи за данни.

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

Информативна част

№

Параметър

ВЕСТНИК
Описание

8

Широчина на честотната лента: ≤ 1 MHz.
Коефиц иен т на за п ъ лва не:
≤ 10 % за точките за достъп
до мрежата.
Коефиц иен т на за п ъ лва не:
≤ 2,8 % в другите случаи.
Трябва да се използват методи
Достъп до канала и правила за
за достъп до спектъра и огранизаемането му
чаване на радиосмущенията,
които осигуряват експлоатационни показатели, най-малко
еквивалентни на постиганите
с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети
в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изиск
вания

11

Допустими честотни плани
рания

12

Планирани промени

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

БРОЙ 6
Коментар

БДС EN 300 220-1
БДС EN 300 220-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено, лента 84

“
2. Досегашната таблица 1 става таблица 1а.
§ 8. Приложение № 2.4 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
1. В ред № 7, пета колона „Коментар“ в таблица 2 текстът се изменя така: „За антените се
прилагат ограничения, осигуряващи експлоатационни показатели, които са най-малкото еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети съгласно
Директива 2014/53/ЕС.“
2. Таблица 4 се заличава.
3. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 6 след означението „БДС EN 301 489-3“
се добавя „2008/671/EС“.
4. Текстът на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 8 се изменя така:
„БДС EN 302 288
БДС EN 302 288-1
БДС EN 302 288-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
2005/50/EО, изменено с 2011/485/ЕС
ECC/DEC/(04)10
ERC/REC 70-03“.
5. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблици 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17 означението
„БДС EN 301 489-3“ се заменя с означението „БДС EN 301 489-51“.
6. В текста на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 17 след думите „лента 79“
се добавя буквата „а“.
7. Създава се таблица 17а със следното съдържание:

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

„Таблица 17а

Информативна част

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

30 dBm пикова e.i.r.p. и
Предавателна мощност/Плът
3 dBm/MHz средна спектралност на мощността
на плътност на мощността

8

Достъп до канала и правила за Коефициент на запълване:
заемането му
≤ 56 %/s

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изиск
вания

11

Допустими честотни плани
рания

Коментар

Подвижна
Този набор от условия за използваТранспортни телематични
не важи само за витлокрили сисустройства
теми за откриване на препятствия.
76 – 77 GHz

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 303 360
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
2006/771/EО, както е изменено, лента 79б
ECC/DEC (16)01
ERC/REC 70-03

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“
8. Текстът на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 18 се изменя така:
„БДС EN 302 264
БДС EN 302 264-1
БДС EN 302 264-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-51
2004/545/EО
ECC/DEC/(04)03
ERC/REC 70-03“.
§ 9. Приложение № 2.5 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
1. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 1 означението „БДС EN 301 489-32“ се
заменя с означението „БДС EN 301 489-33“.
2. В ред № 7, четвърта колона „Описание“ в таблица 12 скобата пред означението „e.i.r.p.“
се заличава.
3. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 16 означението „ECC/DEC/(11)02“ се
заличава.
§ 10. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 1 от приложение № 2.6 към чл. 11,
ал. 3 преди означението „БДС EN 300 220-3-2“ се добавя „БДС EN 300 220-1“.
§ 11. В приложение № 2.7 към чл. 11, ал. 3 таблица 1 се заличава.
§ 12. Приложение № 2.8 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
1. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 3 думите „лента 10“ се заменят с думите „ленти 10, 11 и 12“.
2. В текста на ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 10 след думите „лента 22“
се заличава буквата „а“.

С Т Р.
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3. В ред № 8, четвърта колона „Описание“
в таблица 14 се създава следният текст:
„Изискванията към маската за предаване
и антените за всички комбинирани честотни
сегменти трябва да осигуряват експлоатационни показатели, които са най-малкото еквивалентни на постиганите с методите, описани в
хармонизираните стандарти, приети съгласно
Директива 2014/53/ЕС.“
4. В текста на ред № 13, четвърта колона
„Описание“ в таблица 14 след думите „лента
27б“ се добавя „ECC Report 208“.
5. Таблица 15 се заличава.
§ 13. Приложение № 2.9 към чл. 11, ал. 3
се изменя и допълва така:
1. В заглавието на приложението след
думата „приложения“ се заличава запетаята,
както и думите „маломощни FM предаватели“.
2. В ред № 2, четвърта колона „Описание“ в
таблица 2 текстът се изменя така: „Устройства
за безжичен стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание с аналогова честотна
модулация (FM).“
3. Текстът в ред № 3, пета колона „Коментар“ в таблица 2 се заличава.
4. В ред № 13, четвърта колона „Описание“
в таблица 2 преди означението „EN 301 357“
се добавя „БДС“.
5. В ред № 13, четвърта колона „Описание“
в таблици 3 и 4 преди означението „EN 300
422-4“ се добавя „БДС“.
6. Текстът на ред № 8, четвърта колона
„Описание“ в таблица 5 се изменя така:
„За да се осигури защита на приемника
за цифрово аудиоразпръскване (DAB), намиращ се на 1,5 m от спомагателното слухово
устройство, се изисква 35 dBμV/m прагово
ниво, като измерванията на силата на сигнала се извършват около работното място на
слуховото устройство.
Трябва да се използват методи за достъп
до спектъра и ограничаване на радиосмуще-

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

нията, които осигуряват експлоатационни
пок а зат ел и, на й-ма л ко ек ви ва лен т н и на
постиганите с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в съответствие
с Директива 2014/53/ЕС. Спомагателното
слухово устройство трябва да работи наймалко на 300 kHz отстояние от границата
на заетия от приемника за цифрово наземно
аудиоразпръскване канал.“
7. Текстът на ред № 13, четвърта колона
„Описание“ в таблица 5 се изменя така:
„EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
EN БДС 300 422-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
2006/771/EО, както е изменено, лента 82
ERC/REC 70-03“.
8. Текстът в ред № 3, пета колона „Коментар“ в таблици 7, 9 и 14 се заличава.
9. В ред № 13, четвърта колона „Описание“
в таблица 8 след означението „БДС EN 301
489-9“ се добавя означението „ERC/REC 25-10“.
10. В ред № 2, четвърта колона „Описание“
в таблица 10 текстът се изменя така: „Устройства за безжичен стрийминг на аудио- и
мултимедийно съдържание.“
11. В ред № 2, пета колона „Коментар“ в
таблица 10 текстът се изменя така: „Устройства с висок коефициент на запълване/за
непрекъснато предаване.“
12. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 10 след означението „ERC/
REC 25-10“ се добавя: „2006/771/EО, както е
изменено, лента 46б“.
13. Таблица 11 се заличава.
14. Текстът в ред № 3, пета колона „Коментар“ в таблица 12 се заличава.
15. Създава се таблица 13а със следното
съдържание:

„Таблица 13а

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Радиомикрофони

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на заеманата
честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/Плътност
на мощността

8

Достъп до канала и правила за
заемането му

1518 – 1525 MHz

50 mW e.i.r.p.

Коментар

Честотната лента е разпределена за
радиомикрофони с възможност за пренастройване в границите на лентата.
Ограничено за използване на закрито.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

№
9

Параметър

ВЕСТНИК

Описание

С Т Р. 6 5
Коментар

Разрешителен режим

Допълнителни съществени изиск
10 вания
11 Допустими честотни планирания
Информативна част

12 Планирани промени
13 Позоваване

14 Номер на нотификацията

EN 300 422
БДС EN 300 422-1
БДС EN 300 422-2
БДС EN 300 422-3
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-9
ERC/REC 25-10
ERC/REC 70-03

15 Забележка

“

§ 14. Приложение № 2.10 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
1. Таблица 1 се изменя така:
„Таблица 1
№

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

Описание

Коментар

Подвижна

Устройства за радиочестотна
идентификация (RFID)

2

Приложение

3

Радиочестотна лента

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/Широчина на за
еманата честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощност/
Плътност на мощността

8

Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатационни
Достъп до канала и правила
показатели, най-малко еквиваза заемането му
лентни на постиганите с методите, описани в хармонизираните
стандарти, приети в съответствие
с Директива 2014/53/ЕС.

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни пла
нирания

865 – 868 MHz

Канално отстояние: ≤ 200 kHz

2 W e.r.p.

Запитващите устройства за RFID,
пуснати на пазара преди 1 януари
2018 г. (датата на отмяна на Решение 2006/804/ЕО на Комисията),
са „заварено положение“, т.е. те
могат да продължат да бъдат
използвани в съответствие с разпоредбите на Решение 2006/804/
ЕО преди то да бъде отменено.
Пр еда ва н и я на за п и т ва щ и т е
устройства са разрешени само
в рамките на четирите канала
с централна честота 865.7 MHz,
866.3 MHz, 866.9 MHz и 867.5 MHz,
всеки от които е с максимална
широчина на честотната лента
от 200 kHz.

С Т Р.
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№

ДЪРЖАВЕН
Параметър

ВЕСТНИК

Описание

БРОЙ 6
Коментар

Информативна част

12 Планирани промени
БДС EN 302 208
БДС EN 302 208-1
БДС EN 302 208-2
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-3
2006/771/EО, както е изменено,
лента 47а
ERC/REC 70-03

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

15 Забележка

“
2. В ред № 3, пета колона „Коментар“ в таблица 2 се създава следният текст:
„Предавания на запитващите устройства са разрешени само в рамките на четирите канала
с централна честота 916.3 MHz, 917.5 MHz, 918.7 MHz и 919.9 MHz, всеки от които е с максимална широчина на честотната лента от 400 kHz.“
§ 15. Приложение № 2.11 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
1. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 1 думите „лента 81“ се заменят с
„лента 2“.
2. Таблици 2 и 3 се заличават.
3. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 6 след думите „лента 42“ се добавя
означението „ERC/DEC (01)17“.
4. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 7 след думите „лента 43“ се добавя
означението „ERC/DEC (01)17“.
§ 16. Приложение № 2.12 към чл. 11, ал. 3 се изменя и допълва така:
1. В ред № 8, пета колона „Коментар“ в таблица 5 се заличават думите „за приложения
за откриване на обекти и определяне на характеристиките им (Object Discrimination and
Characterisation – ODC)“, а означението „БДС EN 302 435-1 или БДС EN 302 498-1“ се заменя с
„БДС EN 302 065-4“.
2. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 5 се създава следният текст:
„БДС EN 302 065
БДС EN 302 065-4
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-33
2007/131/EО, както е изменено
ECC/DEC/(07)01
ERC/REC 70-03“.
3. Текстът в ред № 14, четвърта колона „Описание“ в таблица 5 се заличава.
4. Таблица 6 се изменя така:
„Таблица 6
№

Нормативна част

1

Параметър
Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотна
лента

4

Разпределение
на каналите

5

Модулаци я/
Ши р оч и н а н а
заеманата чес
тотна лента

Описание

Коментар

Не е приложима
Анализ на строителни материали означава
използване на сензор за смущения в полето,
който е проектиран да открива местоположеУстройства за анализ на
нието на обекти във вътрешността на сградна
строит елни материали
структура или да определя физическите свой(ВМА), използв ащи свърхши- ства на строителни материали.
роколентова технология
Използват се в затворени помещения или ако
се използват на открито, не се прикрепят към
неподвижна инсталация, неподвижна инфраструктура или неподвижна външна антена.
под 3 000 GHz

БРОЙ 6
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№

Параметър

6

Посок а/Ра зде
ляне
Предавател
н а м о щ н о с т/
Плътност на
мощността

Описание

Максимална
спектрална
плътност
на средната
e.i.r.p.
(dBm/MHz)

Максимална
спектрална
плътност
на пиковата
e.i.r.p.
(dBm/50 MHz)

–85,0

–45,0

1.73 – 2.20 GHz

–65,0

–25,0

2.2 – 2.5 GHz

–50,0

–10,0

–65,0

–25,0

7

8
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под 1.73 GHz

2.50 – 2.69 GHz
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2.69 – 2.70 GHz

–55,0

–15,0

2.7 – 3.4 GHz

–70,0

–30,0

3.4 – 4.8 GHz

–50,0

–10,0

4.8 – 5.0 GHz

–55,0

–15,0

5.0 – 8.5 GHz

–50,0

–10,0

над 8.5 GHz

–85,0

–45,0

Устройства, при които се използва механизъм
Listen Before Talk (LBT), са разрешени за използване в радиочестотния обхват 1.215-1.730
GHz с –70 dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната мощност.

Устройства, при които се използва механизъм
Listen Before Talk (LBT), са разрешени за използване с –50 dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната мощност.
За защита на радиоастрономическите радиослужби (Radio Astronomy Service (R AS)
спектралната плътност на общата излъчена
мощност трябва да бъде под –65 dBm/MHz.
Устройства, при които се използва механизъм
Listen Before Talk (LBT), са разрешени за използване с –50 dBm/MHz максимална спектрална
плътност на средната мощност.
За защита на радиоастрономическите радиослужби (R AS) спектралната плътност на
общата излъчена мощност трябва да бъде под
–65 dBm/MHz.

Предавателят трябва да се включва само при
ръчно задействане с незадържащ превключвател и при контакт с изследвания материал или
при непосредствена близост до него, а излъчването да бъде насочено в посока към обекта.
При липса на движение предавателят за BMA
трябва да се изключва след максимум 10 s.
Спектралната плътност на общата излъчена
мощност трябва да бъде с 5 dB под граничните стойности за максималната спектрална
плътност на средната мощност.

Достъп до кана
ла и правила за
заемането му

Разрешителен
режим
Допълнител
10 ни съществени
изисквания
Допустими чес
11 тотни плани
рания
Планирани про
12
мени

Информативна част

9

13 Позоваване
14

БДС EN 302 065-4
2007/131/EО, както е изменено
ECC/DEC/(07)01
ERC/REC 70-03

Номер на ноти
фикацията

15 Забележка

“
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§ 17. Таблица 5 от приложение № 2.13 към чл. 11, ал. 3 се изменя така:
„Таблица 5
№
1

2

Нормативна част

3
4
5

Параметър
Радиослужба

Приложение

Радиочестотна лен
та
Разпределение на ка
налите
Мо д ул а ц и я/Ши р о 
чина на заеманата
честотна лента

6

Посока/Разделяне

7

Предавателна мощ
ност/Плътност на
мощността

Описание

Коментар

Подвижна

PMR446

PMR446 са ръчно преносими устройства (не се използват базови станции
или ретранслатори) и при тях се използват вградени антени само с цел да
се постигне максимално споделяне и
да се сведат до минимум радиосмущенията. Тези устройства функционират в
режим на равноправен достъп на къси
разстояния и не се използват нито като
част от инфраструктурна мрежа, нито
като ретранслатори.

446.0 – 446.2 MHz

500 mW e.r.p.

Трябва да се използват методи за
достъп до спектъра и ограничаване
на радиосмущенията, които осиДостъп до канала и гуряват експлоатационни показа8 правила за заемане тели, най-малко еквивалентни на
то му
постиганите с методите, описани
в хармонизи рани те стан дар т и,
приети в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.
Разрешителен ре
9
жим
Допълнителни съ
10
ществени изисквания
Допустими честот
11
ни планирания

Информативна част

12 Планирани промени

13 Позоваване

14

БДС EN 300 113
БДС EN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 301 166
БДС EN 301 166-1
БДС EN 301 166-2
БДС EN 300 296-1
БДС EN 300 296
БДС EN 300 296-2
БДС EN 303 405
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5
ECC/DEC/(15)05
ERC/REC 70-03

Номер на нотифи
кацията

15 Забележка

“
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§ 18. Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 се
изменя и допълва така:
1. В раздел 1 „Радиосъоръжения, които
работят под контрола на наземни електронни съобщителни мрежи“ се правят следните
изменения и допълнения:
1.1. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 1 след означението „БДС
EN 301 489-24“ се добавя „EN 301 489-52“, а
означението „ECC/DEC/(12)01“ се заменя с
„ECC/DEC/(02)10“.
1.2. Текстът в ред № 13, четвърта колона
„Описание“ в таблица 2 се изменя така:
„БДС EN 300 113
БДС EN 300 113-1
БДС EN 300 113-2
БДС EN 300 390
БДС EN 300 390-1
БДС EN 300 390-2
БДС EN 300 471-1
БДС EN 300 471-2
БДС EN 303 035-1
БДС EN 303 035-2
БДС EN 300 394-1
БДС EN 300 396-2
БДС EN 301 526
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-5
БДС EN 301 489-25
ECC/DEC/(11)04
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(06)06
ECC/DEC/(08)05“.
2. В раздел 2 „Радиосъоръжения, които
работят под контрола на спътникови електронни съобщителни мрежи“ се правят следните
изменения и допълнения:
2.1. В ред № 13, четвърта колона „Описание“
в таблици 2, 3, 4 и 5 означението „БДС EN
301 489-12“ се заменя с „БДС EN 301 489-20“.
2.2. Текстът в ред № 15, четвърта колона
„Описание“ в таблица 2 се заличава.
2.3. Текстът в ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 4 се заличава.
2.4. Текстът в ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 6 се заличава.
2.5. Текстът в ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 8 се изменя и допълва така:
„Не се разрешава използването на HEST
спътникови терминали на разстояние, помалко от 500 m от охраняемите граници на
летище. Изключение се допуска само ако
лицето, експлоатиращо HEST, е получило
изрично съгласие от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за
работа на терминала в охраняемите граници
на летище или на 500 m от тях.“
2.6. Текстът в ред № 13, четвърта колона
„Описание“ в таблица 9 се изменя така:
„БДС EN 301 427
БДС EN 301 489-1

ВЕСТНИК
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БДС EN 301 489-20“.
2.7. Текстът в ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблици 12 и 13 се изменя така:
„Не се разрешава използването на земните
станции на разстояние, по-малко от 500 m от
охраняемите граници на летище. Изключение
се допуска само ако лицето, експлоатиращо
земната станция, е получило изрично съгласие от Главна дирекция „Гражданска възду
хоплавателна администрация“ за работа на
станцията в охраняемите граници на летище
или на 500 m от тях.“
2.8. Текстът в ред № 3, четвърта колона
„Описание“ в таблица 12 се изменя така:
„10.70 – 12.75 GHz (космос – Земя)
14.00 – 14.25 GHz (Земя – космос)“.
2.9. Текстът в ред № 1, четвърта колона
„Описание“ в таблица 14 се изменя така:
„Неподвижна спътникова“.
2.10. В ред № 2, пета колона „Коментар“
в таблица 14 думата „допуска“ се заменя с
„разрешава“.
2.11. Текстът в ред № 7, четвърта колона
„Описание“ в таблица 14 се заличава.
2.12. Текстът в ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 15 се изменя така:
„Не с е ра з р еша ва и зпол зва не на не 
координирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба на разстояние,
по-малко от 500 m от охраняемите граници
на летище. Изключение се допуска само ако
лицето, експлоатиращо некоординираната
земна станция, е получило изрично съгласие от Главна дирекция „Гражданска възду
хоплавателна администрация“ за работа на
станцията в охраняемите граници на летище
или на 500 m от тях.“
2.13. В ред № 7, четвърта колона „Описание“ в таблица 15 се заличава означението
„34 dBW e.i.r.p.“.
2.14. В ред № 13, четвърта колона „Описание“ в таблица 15 след означението „БДС
EN 301 489-12“ се добавя означението „ECC/
DEC/(05)08“.
2.15. Текстът в ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 16 се изменя така:
„Не се разрешава използване на ESOMPs на
разстояние, по-малко от 500 m от охраняемите
граници на летище. Изключение се допуска
само ако лицето, експлоатиращо ESOMP, е
получило изрично съгласие от Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ за работа на станцията в охраняемите
граници на летище или на 500 m от тях.“
2.16. Навсякъде в текста на ред № 7, четвърта колона „Описание“ в таблица 16 думата
„for“ се заменя със „за“.
2.17. В ред № 15, четвърта колона „Описание“ в таблица 16 след думите „радиочестотна
лента 17.30 – 17.70“ се добавя „GHz“.
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2.18. В ред № 2, пета колона „Коментар“ в
таблица 17 се създава следният текст:
„Не се разрешава използване на ESOMPs на
разстояние, по-малко от 500 m от охраняемите
граници на летище. Изключение се допуска
само ако лицето, експлоатиращо ESOMP,
е пол у чи ло изри чно съгласие о т Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
а дминист раци я“ за работа на станц и я та
в охраняемите граници на летище или на
500 m от тях.“
2.19. В ред № 15, четвърта колона „Описание“ в таблица 17 се заличава следният текст:
„Не се допуска използване на ESOMPs на
разстояние, по-малко от 500 m от охраняемите граници на летище. В случай че ESOMP
трябва да работи в охраняемите граници на
летище или на 500 m от тях, е необходима
координация и издаване на разрешение за
ползване на радиочестотен спектър след съг
ласуване с ГД ГВА.“
2.20. В ред № 15, четвърта колона „Описание“ в таблица 17 след думите „ радиочестотна
лента 17.30 – 17.70“ се добавя „GHz“.
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2.21. Текстът в ред № 2, пета колона „Коментар“ в таблица 18 се изменя така:
„Не с е ра з р еша ва и зпол зва не на не 
координирани земни станции от неподвижна спътникова радиослужба на разстояние,
по-малко от 500 m от охраняемите граници
на летище. Изключение се допуска само ако
лицето, експлоатиращо некоординираната
земна станция, е получило изрично съгласие
от Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ за работа на
станцията в охраняемите граници на летище
или на 500 m от тях.“
§ 19. ���������������������������������
В ред № 1������������������������
3�����������������������
, четвърта колона „Описание“ в таблица 1 от приложение № 5 към
чл. 11, ал. 3 означението „БДС EN 301 908-1“
се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 20. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
154

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-803
от 16 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-205 от 25.07.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 12 на протокол № 66 от
27.07.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.,
Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г. и Заповед
№ РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Римска и
късноантична крепост „Бонония“ в гр. Видин,
община Видин, област Видин, с класификация
на групова археологическа недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“ и
определям режими за опазване – териториален
обхват и предписания за опазване.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на груповата археологическа недвижима културна ценност (ГАНКЦ):
1.1.1.1. Териториалният обхват на груповата
археологическа недвижима културна ценност
включва поземлени имоти с идентификатори:
501.12, 501.13, 501.14, 501.15, 501.16, 501.17, 501.18,
част от 501.19, 501.20, 501.21, 501.22, 501.23, 501.24,
501.25, 501.26, част от 501.30, 501.48, 501.49, 501.50,
501.51, 501.52, 501.53, 501.54, 501.55, 501.56, 501.57,
501.58, 501.59, част от 501.106, 501.107, 501.108,
501.109, 501.110, 501.111, 501.112, 501.113, 501.114,
501.115, 501.116, 501.117, 501.118, 501.119, 501.120,
501.121, 501.123, 501.124, 501.125, 501.126, 501.127,
501.128, 501.129, 501.130, 501.131, 501.132, 501.133,
501.134, 501.135, 501.136, 501.137, 501.138, 501.139,
501.140, 501.141, 501.142, 501.143, 501.144, 501.146,
501.147, 501.148, 501.149, 501.150, 501.151, 501.152,
501.153, 501.154, 501.155, 501.156, 501.157, 501.158,
501.159, 501.160, 501.161, 501.162, 501.163, 501.164,
501.165, 501.166, 501.169, 501.170, 501.171, 501.172,
501.173, 501.175, 501.176, 501.177, 501.178, 501.179,
501.180, 501.181, 501.182, 501.183, 501.184, 501.185,
501.186, 501.187, 501.188, 501.189, 501.190, 501.191,
501.192, 501.193, 501.194, 501.195, 501.196, 501.198,
501.199, 501.200, 501.203, 501.204, 501.205, 501.206,
501.207, 501.208, 501.209, 501.210, 501.211, 501.212,
501.213, 501.214, 501.215, 501.216, 501.217, 501.241,
501.242, 501.243, 501.244, 501.245, 501.246, 501.249,
501.250, 501.251, 501.252, 501.255, част от 501.343,
част от 501.376, 501.377, 501.378, 501.381, 501.382,
501.383, част от 501.387, 501.434, 501.435, 501.436,
501.441, 501.442, 501.444, 501.452, 501.454, 501.461,
501.462, 501.463, 501.464, 501.465, 501.475, 501.481,
501.482, 501.483, 501.484, 501.486, част от 501.525,

501.526, 501.534, 501.535, 501.536, 501.537, 501.538,
501.539, 501.540, 501.541, 501.542, 501.547, 501.548,
501.549, 501.550,
с обща площ 342,3 дка.
В териториалния обхват на ГАНКЦ „Римска
и късноантична крепост „Бонония“ попадат
„Крепостта с цитаделата Баба Вида“, обявена в
ДВ, бр. 69 от 1927 г. и ДВ, бр. 85 от 1964 г. за
паметник на културата (недвижима културна
ценност), част от крепостните стени на Турското
кале и „Телеграф капия“, обявени в ДВ, бр. 85
от 1964 г. с категория „национално значение“.
1.1.1.2. Граници на груповата археологическа
недвижима културна ценност:
– от север – от т. Н (с координати X=4876488.039,
Y=290018.896) по западната граница на ПИ 501.30,
по южните граници на ПИ 501.453, 501.27, 501.28
до т. А (X=4876532.366, Y=290072.700), оттам до
т. Б (X=4876552.842, Y=290146.098) по източната
граница на ПИ 501.30 до т. В (X=4876506.433, Y=
290152.832); до т. Г (X=4876511.115, Y=290165.672)
и оттам до т. Д (X=4876433.925, Y=290269.518);
оттам по северните граници на ПИ 501.376,
501.387 и 501.536;
– от изток – по източните граници на ПИ
501.536, 501.535, 501.534, 501.387; по южната граница
на 501.387 до т. Е (X =4875697.008, Y=290009.404);
– от юг – от т. Е до т. Ж (X=4875750.038,
Y=289933.566), по западната граница на ПИ 501.387
до т. З (X=4875789.260, Y=289943.544); оттам до т. И
(X=4875799.469, Y=289938.915); по южните граници
на ПИ 501.550, 501.462, 501.198, 501.199, 501.200,
501.196 до т. К (X=4875896.486, Y=289823.523) и
оттам до т. Л (X=4875911.846, Y=289818.940), след
това по южните граници на ПИ 501.205, 501.255,
501.475, 501.252, 501.250, 501.249, 501.246, 501.245,
501.244, 501.243, 501.242;
– от запад – от ПИ 501.205, 501.435, 501.436,
501.215, 501.217, 501.107, 501.108, 501.110, 501.111,
5 01.1 21 , 5 01.1 2 6 , 5 01.1 2 7, 5 01.1 2 8 , 5 01.1 3 0 ,
501.57, 501.56, 501.53, 501.50 и 501.48 до т. М
(X=4876475.836, Y=290023.832) и до т. Н (с координати X=4876488.039, Y=290018.896).
1.1.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на археологическата недвижима културна
ценност:
Териториалният обхват на охранителната зона
включва поземлени имоти с идентификатори:
501.1, 501.2, 501.3, 501.5, 501.6, 501.7, част от
501.19, 501.27, 501.28, 501.29, част от 501.30, 501.31,
501.32, 501.33, 501.34, 501.35, 501.36, 501.37, 501.38,
501.39, 501.40, 501.41, 501.42, 501.43, 501.44, 501.45,
501.46, 501.47, 501.60, 501.61, 501.62, 501.63, 501.64,
501.65, 501.66, 501.67, 501.68, 501.69, 501.70, 501.71,
501.72, 501.73, 501.76, 501.77, 501.78, 501.79, 501.80,
501.83, 501.84, 501.85, 501.86, 501.87, 501.89, 501.90,
501.91, 501.92, 501.93, 501.94, 501.95, 501.96, 501.97,
501.98, 501.99, 501.100, 501.101, 501.103, 501.104, част
от 501.106, 501.105, 501.201, 501.202, 501.218, 501.219,
501.220, 501.221, 501.222, 501.223, 501.224, част от
501.225, 501.226, 501.227, 501.228, 501.229, 501.230,
501.231, 501.232, 501.233, 501.234, 501.235, 501.236,
501.237, 501.238, 501.239, 501.240, 501.256, 501.257,
501.258, 501.259, 501.260, 501.261, 501.262, 501.263,
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501.265, 501.267, 501.268, 501.269, 501.270, 501.271,
501.272, 501.273, 501.274, 501.275, 501.276, 501.277,
501.279, 501.281, 501.282, 501.283, 501.284, 501.285,
501.286, 501.288, 501.289, 501.290, 501.291, 501.292,
501.293, 501.294, 501.295, 501.296, 501.297, 501.298,
501.299, 501.300, 501.301, 501.302, 501.303, 501.304,
501.305, 501.306, 501.307, 501.308, 501.309, 501.310,
501.311, 501.312, 501.313, 501.314, 501.315, 501.316,
501.317, 501.318, 501.319, 501.320, 501.321, 501.322,
501.323, 501.324, 501.326, 501.328, 501.329, 501.330,
501.331, 501.332, 501.333, 501.334, 501.335, 501.336,
501.337, 501.338, 501.339, 501.340, 501.341, 501.342,
част от 501.343, 501.344, 501.345, 501.346, 501.347,
501.348, 501.349, 501.350, 501.351, 501.352, 501.353,
501.354, 501.355, 501.356, 501.357, 501.358, 501.359,
501.360, 501.361, 501.362, 501.363, 501.364, 501.365,
501.366, 501.367, 501.368, 501.369, 501.370, 501.371,
501.372, 501.373, 501.374, 501.375, част от 501.376,
501.384, 501.385, 501.386, част от 501.387, 501.388,
501.389, 501.390, 501.391, 501.392, 501.393, 501.394,
501.395, 501.396, 501.397, 501.398, 501.399, 501.400,
501.401, 501.402, 501.403, 501.404, 501.405, 501.406,
501.407, 501.408, 501.409, 501.410, 501.411, 501.413,
501.414, 501.415, 501.416, 501.417, 501.419, 501.420,
501.421, 501.422, 501.423, 501.424, 501.425, 501.426,
501.427, 501.428, 501.429, 501.430, 501.431, 501.432,
501.433, 501.437, 501.438, 501.439, 501.440, 501.443,
501.445, 501.446, 501.447, 501.448, 501.449, 501.450,
501.451, 501.453, 501.457, 501.458, 501.459, 501.460,
501.466, 501.467, 501.470, 501.471, 501.474, 501.485,
501.487, 501.488, 501.493, 501.494, 501.495, 501.496,
501.497, 501.498, 501.499, 501.500, 501.501, 501.502,
501.503, 501.504, 501.505, 501.506, 501.507, 501.508,
501.509, 501.510, 501.511, 501.512, 501.513, 501.514,
501.515, 501.516, 501.517, 501.518, 501.519, 501.520,
501.521, 501.522, 501.523, 501.524, 501.525, 501.532,
501.533, 501.546, част от 502.13, 502.16, 502.17, 502.18,
502.19, 502.20, 502.21, 502.22, 502.23, 502.24, 502.25,
502.26, 502.28, 502.29, част от 502.105, 502.176,
502.177, 502.188, 502.189, 502.190, 502.191, 502.192,
502.1064, 502.1065, 502.1066, 502.1084, 504.326,
504.327, 504.331, 504.332, 504.333,
с обща площ 530,6 дка.
В териториалния обхват на охранителната
зона на ГАНКЦ „Римска и късноантична крепост
„Бонония“ попадат: част от крепостните стени
на Турското кале, Еничер капия (Боклук капия),
Флорентин капия, Пазар капия и Стамбол капия, обявени в ДВ, бр. 85 от 1964 г. с категория  
„национално значение“.
1.1.1.4. Граници на охранителната зона на
археологическата недвижима културна ценност:
– от север – по северните граници на ПИ
501.447, 501.19, 501.1, 501.6, 501.7;
– от изток – по източните граници на ПИ
501.7, 501.535, 501.534, 501.387;
– от юг – по южните граници на ПИ 501.387,
501.279, 502.193, 502.188;
– от запад – по западните граници на ПИ
50 2 .10 8 4, 50 2 .10 65 до т. О (X=4 8759 0 2 .94 4,
Y=289500.864), от там до т. П (X=875922.831,
Y=289499.872), по западната граница на ПИ 502.29
до т. Р (X=4876296.661, Y=289555.229), оттам до
т. С (X=4876317.448, Y=289575.160), по западната
граница на ПИ 504.331 до ПИ 501.447.
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1.1.2. Предписания за опазване на груповата
археологическа недвижима културна ценност:
При инвестиционни намерения визите за проектиране да бъдат съгласувани с Министерството
на културата съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84
от Закона за културното наследство (ЗКН, ДВ, бр.
19 от 2009 г. с изм. и доп). На основание на съгласувани визи за проектиране да бъдат извършвани
спасителни археологически разкопки в границите
на поземления имот при условията на чл. 148,
ал. 2 и 5 ЗКН. Резултатите от археологическите
проучвания се приемат от комисия съгласно
разпоредбите на чл. 158а ЗКН, които определят
бъдещата съдба на разкритите археологически
структури и тези на новото строителство.
1.1.2.1. Предписания за опазване на охранителната зона на груповата археологическа недвижима
културна ценност:
При инвестиционни намерения визите за
проектиране да бъдат съгласувани с Министерството на културата съгласно чл. 83 и по реда
на чл. 84 ЗКН.
Всички изкопни дейности се извършват под
наблюдението на археолог при условията на
чл. 161, ал. 2 ЗКН.
2. Определените граници и предписания за
опазване на територията на груповата археологическа недвижима културна ценност „Римска и
късноантична крепост „Бонония“ в община Видин,
област Видин, да бъдат отразени в кадастралната
карта на община Видин съгласно изискванията
на чл. 79, ал. 5 ЗКН.
3. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
4. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, предписанията за опазване и картният материал, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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ЗАПОВЕД № РД-09-804
от 17 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-205 от 12.05.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 5 на протокол № 66 от
27.07.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.,
Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г. и Заповед
№ РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
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1. Предоставям статут на обект „Тракийски
скален култов комплекс и Късноантична крепост“
в м. Хисаря от землището на с. Ангел войвода,
община Минерални бани, област Хасково, с
класификация на групова археологическа недвижима културна ценност (ГАНКЦ) и с категория
„национално значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на груповата недвижима културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на груповата археологическа недвижима културна ценност:
Археологическите обекти попадат в част от
поземлен имот № 000005 (държавна частна собственост с НТП „Залесени горски територии“,
площ – 99,897 дка) и част от поземлен имот
№ 000136 (общинска публична собственост с
НТП „Пасища с храсти“, площ – 49,907 дка) от
землището на с. Ангел войвода с ЕКАТТЕ 00446.
Териториалният обхват на ГАНКЦ включва
полигон, определен от 12 точки (т. 1 – т. 12) с
координати:
Координатен регистър на проектните гранични
точки
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4567815.21

9403247.87

2.

4567946.66

9403295.53

3.

4567984.74

9403440.99

4.

4568115.96

9403583.92

5.

4568116.83

9403650.92

6.

4568093.83

9403700.60

7.

4568059.93

9403723.81

8.

4568018.36

9403735.99

9.

4567891.19

9403694.38

10.

4567822.50

9403697.87

11.

4567692.86

9403524.70

12.
4567635.52
9403431.89
Обща площ – 149,804 дка.
1.1.1.1. Граници на груповата археологическа
недвижима културна ценност:
Съвпадат с границите на определения полигон от т. 1 до т. 10, оттук по части от източната
и южната граница на поземлен имот № 000005
до т. 11, оттук по права линия до т. 12 и оттук
по част от югозападната граница на поземлен
имот № 000136 и по част от южната граница на
поземлен имот № 000005 до т. 1.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на груповата археологическа недвижима
културна ценност:
Не се определя охранителна зона на ГАНКЦ.
1.1.2. Предписания за опазване на груповата
археологическа недвижима културна ценност:
Определя се като територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни
ценности и структури.
Забраняват се всякакви строителни дейности
с изключение на изграждане на инфраструктура,
свързана с експонирането на недвижимите археологически културни ценности или за осигуряване
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на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, беседки, информационни
табла, художествено и функционално осветление,
погледни площадки, пътеки, парапети, пейки.
Всички работи, свързани със социализацията
на ГАНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт,
се извършват задължително под ръководството
на археолог, като спасителни археологически
проу чвания или археологическо наблюдение
при условията на чл. 161 ЗКН. Проектната документация, свързана с горецитираните дейности,
задължително се съгласува с Министерството на
културата на основание чл. 83 и по реда на чл. 84
ЗКН, РИОСВ – Хасково, по реда на ЗООС и ЗБР
и Министерството на земеделието, храните и горите и неговите ресорни структури по реда на ЗГ.
В границите на „Тракийски скален култов
комплекс и Късноантична крепост“ се забранява
засаждането на нова дървесна растителност и
трайни насаждения с дълбока коренова система,
както и използването на територията за пасище.
Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства и изграждането на
ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и
площадки.
На територията на груповата археологическа
културна ценност се прилагат дейностите и мероприятията, предвидени в действащия ГСП от
2014 г. Работите, свързани с нарушаване на земния
пласт в близост до археологическите обекти и
структури, се извършват задължително в присъствието на археолог. Когато при провеждане на
археологически проучвания се налага почистване
на терена от дървесна и храстова растителност,
се изисква съгласуване с РИОСВ – Хасково, и
Министерството на земеделието, храните и горите и неговите ресорни структури. Забранява
се бивакуването и паленето на огньове.
Територията на ГАНКЦ да се обозначи на
терена с трайни знаци.
2. Определените граници и предписания за
опазване на територията на груповата археологическа недвижима културна ценност да бъдат
отразени в КВС (КК) на землището на с. Ангел
войвода и в действащия ГСП съгласно изискванията на чл. 79, ал. 5 ЗКН.
3. Община Минерални бани и ПУ – Минерални
бани, да осъществяват периодичен мониторинг
на територията на ГАНКЦ с цел предотвратяване
на бъдеща иманярска дейност в района.
4. Предложение на междуведомствената комисия, назначена със Заповед № РД-09К-146 от
17.03.2017 г. на министъра на културата:
Територията на ГАНКЦ да бъде обособена
като самостоятелен имот/подотдел в КВС (КК)
на землището на с. Ангел войвода и в действащия
ГСП със съответните ограничения, свързани с
опазването є.
5. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
6. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, предписанията за опазване и картният материал, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо култур-
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но наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-09-805
от 17 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-205 от 29.05.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 6 на протокол № 66 от
27.07.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.,
Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г. и Заповед
№ РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Късноантична резиденция Скретиска/ранновизантийска Кратискара и Ротонда“ в м. Градището,
гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска
област, с класификация на групова археологическа недвижима културна ценност (ГАНКЦ) и
с категория „национално значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
груповата недвижима културна ценност, както
следва:
1.1.1. Териториален обхват на груповата археологическа недвижима културна ценност:
Териториалният обхват на ГАНКЦ включва
териториите на поземлени имоти с ЕК АТТЕ
38978 и номера 665.33 (държавна публична собственост), 665.24 (държавна частна собственост),
част от имот с номер 665.39 (държавна частна
собственост) – северно от линията между т. А с
координати (X и Y): 4743158.977, 310393.973, и т. Б
с координати (X и Y): 4743149.672, 310436.7119.
Обща площ – 22,9 дка.
1.1.1.1. Граници на груповата археологическа
недвижима културна ценност:
– от север – по северната граница на имот
665.39 продължава по северната граница на
имот 665.33;
– от изток – по източната граница на имот
665.33;
– от юг и от запад – по южната и западната
граница на имот 665.33 до т. Б, оттам до т. А
и продължава по западната граница на имот
665.39 до съединяването на североизточния ъгъл
на имот 665.36.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на груповата археологическа недвижима
културна ценност:
Териториалният обхват на охранителната зона
на ГАНКЦ включва териториите на поземлени
имоти с ЕКАТТЕ 38978 с номера 665.34 (държавна
публична собственост) и 665.36 (държавна публична собственост); част от имот 655.7 (частна
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собственост) на юг от линията между т. 1 с координати (X и Y): 4743247.027, 310359.580, и т. 2 с
координати (Х и Y): 4743270.188, 310437.166; част от
имот 655.8 (частна собственост) на юг от линията
между т. 2 и 3 с координати (X и Y): 4743276.444,
310457.459; 655.10 (частна собственост) на юг от
линията между т. 3 и 4 с координати (Х и Y):
4743293.550, 310515.422; част от имот 655.9 (частна
собственост) на юг от линията между т. 4 и 5 с
координати (X и Y): 4743299.822, 310536.432; част
от имот 655.26 (общинска публична собственост)
на юг от линията между т. 5 и 6 с координати (Х
и Y): 4743300.962, 310540.253; част от имот 655.30
(държавна частна собственост), ограничен от
север от линията между т. 6 и 7 с координати:
4743308.337, 310564.955, и от изток от линията 7 и
8 с координати (Х и Y): 4743288.640, 310568.863;
част от имот 665.45 (път, общинска публична
собственост), ограничена от запад от линията
между т. 22 с координати (Х и Y): 4743209.430,
310373.984, и т. 23 4743220.197, 310368.647 и от
изток от линията между т. 8 и 9; част от имот
665.28 (държавна частна собственост), западно
от линията между т. 9 и 10 (Х и Y): 4743085.879,
310609.094; част от имот 665.41 (общинска частна
собственост), западно от линията между т. 11 с
координати (X и Y): 4743037.484, 310600.766, и т. 12
с координати (X и Y): 4743025.601, 310603.887, и
северно от линията между т. 14 с координати (X
и Y): и т. 15 с координати (X и Y): 4743005.706,
310547.691; част от имот 664.18 (частна собственост) на север от линията между т. 13 и 14; част
от имот 665.40 (държавна частна собственост)
северно от линията между т. 15 и 16 с координати (X и Y): 4743007.490, 310478.066, и част от
същия имот северно от линията между т. 17 с
координати (X и Y): 4743008.864, 310422.841, и
т. 18 с координати (X и Y): 4743010.272, 310365.725,
и източно от линията между т. 18 и 19 с координати (X и Y): 4743043.524, 310366.544; част от
имот 665.39 (държавна частна собственост) южно
от линията Б и А; част от имот 665.23 (частна
собственост) източно от линията между т. 20 с
координати (X и Y): 4743123.797, 310368.391, и
т. 21 с координати (X и Y): 4743169.047, 310369.187.
Обща площ – 40,4 дка.
1.1.1.3. Граници на охранителната зона на
груповата археологическа недвижима културна
ценност:
Външна граница на охранителната зона:
– от север – линията, свързваща точки от
1 до 7;
– от изток – линията, свързваща точки от 7
до 13 включително;
– от юг – линията, свързваща точки от 13 до
16 включително до южния ъгъл на имот 665.39, и
продължава до линията, свързваща точки 17 и 18;
– от запад – линията, свързваща т. 18 и 19
по западната граница на имот 665.39 до т. 20,
продължава по линията между т. 20 и 21, оттам
по западната граница на имот 665.36 до т. 22 с
координати (X и Y): 4743209.430, 310373.984, и
продължава по линията, свързваща т. 22, 23 с
координати (X и Y): 4743220.197, 310368.647, и т. 1.
1.1.2.1. Предписания за опазване на груповата
археологическа недвижима културна ценност:
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Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и
експониране на археологическ и недви ж ими
културни ценности.
Забраняват се всякакви строителни дейности
с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана с експонирането на недвижимите
археолог и ческ и к ул т у рн и цен нос т и и л и за
осигуряване на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, беседки,
художествено и функционално осветление, погледни площадки, пътеки и парапети. Допуска се
ремонт и поддръжка на съществуващите алеи и
сгради в границите на ГАНКЦ.
Всичк и работи, свързани със социа лизацията на ГА НК Ц, нарушаващи целост та на
земния пласт, се извършват задължително под
ръководството на археолог като спасителни
археологически проучвания при условията на
чл. 161 ЗКН. Цитираните дейности се съгласуват
с Министерството на културата на основание
чл. 83 и 84 ЗКН.
Територията на ГАНКЦ да се обозначи на терена с трайни знаци и да бъде цялостно оградена.
Забранява се промяна на предназначението на
земята. Забранява се обработването на земята,
засаждането на трайни насаждения с дълбока
коренова система.
Забранява се пашата на животни.
Забран ява се откриването на кариери за
добив на природни богатства на територията
на ГАНКЦ.
При откриване на кариери за добив на природни богатства на територията на местност
Градище и местност Белица се изисква становище
по компетентност на НИНКН за влиянието на
дейността върху недвижимата културна ценност.
Забранява се обособяването на сметища и
депа за преработка на всякакъв вид отпадъци.
1.1.2.2. Предписания за опазване на охранителната зона на груповата археологическа
недвижима културна ценност:
Забранява се промяна на предназначението на
земята. Забранява се дълбока оран (риголване)
и засаждане на растения с дълбока коренова
система. Максимална допустима дълбочина на
обработка на земята – 0,30 м.
Подземното строителство за полагане на техническа инфраструктура (ел. и ВиК мрежи), както
и прокарването и поддръжката на транспортната
инфраструктура се извършват задължително под
наблюдение на археолог при стриктно спазване
на чл. 160, ал. 2 ЗКН.
Забранява се изграждането на ветроенергийни
и фотоволтаични генератори и площадки.
Забранява се откриването на кариери за добив на природни богатства на територията на
охранителната зона на ГАНКЦ.
Забранява се обособяването на сметища и
депа за преработка на всякакъв вид отпадъци.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, предписанията за опазване и картният материал, приложение към настоящата заповед, се
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съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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ЗАПОВЕД № РД-9Р-10
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-349 от 14.07.2017 г., становище,
отразено в т. 3 на протокол № 66 от 27.07.2017 г.
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-32
от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от
20.06.2016 г. и Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Неолитно
селище Слатина – София“, м. Росаляка, район
„Слатина“, гр. София, с класификация на археологическа единична недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на археологическата недвижима културна ценност:
В териториалния обхват попада територията
на поземлените имоти с номера 610, 611, 612, 613,
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 720, 808 от кв. 117
и поземлени имоти 634, 721, 722, 723, 943, 1016
от кв. 120, част от 592 – улица от ул. Владово
до ул. 593, 593 – улица и 0 – пл. Джеймс Харвей
Гол по кадастралния и регулационен план на
ж.к. Христо Смирненски, част от бул. Шипченски проход от ул. Владово до жп надлеза, кв. 4,
5, 6 и поземлени имоти 275, 420 и 440 – частна
собственост, поземлени имоти 448 и 378 – оспорвани, и 453 – старо трасе на жп линията от
ПИ 68134.704.592 по действащия кадастрален
и регулационен план на Научен комплекс на
БАН – ІV км (Решение № 14 на СОС, протокол
№ 18 от 13.11.2000 г., влязъл в сила с Решение
№ 15199 от 21.12.2011 г. на ВАС). Общата площ
на територията на археологическата недвижима
културна ценност е 75,4 дка.
1.1.1.1. Граници на археологическата недвижима културна ценност:
• от север – по северните граница на поземлени имоти 610, 611, 613, 620, 720 от кв. 117;
721, 723 и 1016 от кв. 120 по кадастралния и
регулационен план на ж.к. Христо Смирненски;
• от изток – по източната граница на ПИ
1016 от кв. 120 по кадастралния и регулационен
план на ж.к. Христо Смирненски, оттам по жп
надлеза и по източните граници на имоти 440
и 453 – старо трасе на жп линията;
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• от юг – по южните граници на кв. 6 и 4 и
прилежащата вътрешна улица от юг по действащия кадастрален и регулационен план на
Научен комплекс на БАН – ІV км;
• от запад – по ул. Акад. Георги Бончев от
о.т. 9 до о.т. 86, оттам през бул. Шипченски
проход и по източните граници на имоти 1253 и
1252 от кв. 119а и поземлени имоти 596, 596а и
594 от кв. 119 по кадастралния и регулационен
план на ж.к. Христо Смирненски.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на археологическата недвижима културна
ценност:
В териториалния обхват на охранителната
зона попада територията на поземлените имоти
с номера: 0, 589, 590, 591, 593, 594, 595, 596, 596а,
841, 842, 992, 1250 и 592 – улица от кв. 119, и
поземлени имоти 1252 и 1253 от кв. 119а по кадастралния и регулационен план на ж.к. Христо
Смирненски. Общата площ на територията на
охранителната зона е 23,5 дка.
1.1.1.3. Граници на охранителната зона на
археологическата недвижима културна ценност:
• от север – северните граници на поземлени
имоти 1250, 589, 590 и 593 от кв. 119;
• от изток – по източните граници на поземлени имоти 594, 596а и 596 от кв. 119 и по
източните граници на поземлени имоти 1252 и
1253 от кв. 119а;
• от юг – южната граница на поземлен имот
1253 от кв. 119а;
• от запад – по западните граници на поземлени имоти 1253 и 1252 от кв. 119а, оттам
по част от южната граница на 592 – улица, до
ул. Иван Димитров – Куклата и оттам по западните граници на поземлени имоти 0, 591 и 1250
от кв. 119. Всички имоти са по кадастралния и
регулационен план на ж.к. Христо Смирненски.
1.1.1.4. Териториален обхват и граници на
зоната за археологическо наблюдение:
В териториалния обхват на зоната под наблюдение попадат част от територията на кв. 3
от ПИ 68134.704.592; част от територията на кв.
7 от ПИ 68134.704.927 – Научен комплекс на
БАН – IV км; част от бул. Шипченски проход.
1.1.1.5. Граници на зоната под наблюдение:
Границите на зоната за археологическо наблюдение се определят по очертанията на частите от кв. 3 от ПИ 68134.704.592, кв. 7 от ПИ
68134.704.927 – Научен комплекс на БАН – IV км,
и част от бул. Шипченски проход, разположени
на 80 м от границите на археологическата недвижима културна ценност, с обща площ 32,6 дка.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Предписания за опазване на археологическата недвижима културна ценност в
нейните граници:
Определя се като територия за археологическо проу чване, консервация, реставрация,
експониране и социализация на архитектурноархеологическ и стру кт у ри. Допуска се ново
строителство. Визите за проектиране да бъдат
съгласувани с Министерството на културата
съгласно чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона
за културното наследство (ЗКН, ДВ, бр. 19 от
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2009 г. с изм. и доп.). На основание съгласувани
визи за проектиране да бъдат извършвани спасителни археологически разкопки в границите на
имотите при условията на чл. 148, ал. 2 и 5 ЗКН.
1.1.2.2. Предписания за опазване на охранителната зона на археологическата недвижима
културна ценност:
Определя се като територия за археологическо
проучване. Допуска се ново строителство. Визите
за проектиране да бъдат съгласувани с Министерството на културата съгласно чл. 83 и по реда на
чл. 84 от Закона за културното наследство (ЗКН,
ДВ, бр. 19 от 2009 г. с изм. и доп.). На основание съгласувани визи за проектиране да бъдат
извършвани спасителни археологически разкопки
в границите на строителните петна при условията на чл. 148, ал. 2 и 5 ЗКН. Не се съгласуват
проектите за подземна инфраструктура до 0,40 м,
както и проекти за намеси по съществуващите
сгради над котата на съвременния терен.
1.1.2.3. Предписания за опазване на територията на зоната за археологическо наблюдение:
Тази територия се определя като зона за археологически наблюдения на изкопни работи за
ново строителство съгласно чл. 161, ал. 2 ЗКН.
В случаите по чл. 160, ал. 2 ЗКН да бъдат извършвани спасителни археологически разкопки в
границите на строителните петна при условията
на чл. 148, ал. 2 и 5 ЗКН.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, на границите на охранителната зона, границите на зоната за археологическо наблюдение,
предписанията за опазване и картният материал,
приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния документален архив на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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ЗАПОВЕД № РД-9Д-4
от 27 октомври 2017 г.
На основание чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора
на НИНКН с вх. № 33-00-511 от 4.10.2017 г., становище на Специализирания експертен съвет по
чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 1 на протокол № 69
от заседание, състояло се на 5.10.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-268
от 19.05.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.
и Заповед № РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
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1. Променям временните режими за опазване на декларирана със Заповед № РД-9Д-4
от 9.12.2016 г. на министъра на културата урбанистична и архитектурно-строителна единична
недвижима културна ценност с предварителна
категория „местно значение“: „Керамични и
гранитни паважи, положени преди 1944 г. на
територията на гр. София“, като от териториалния обхват на ценността отпада участъкът по
бул. Княз Александър Дондуков от ул. Г. С. Раковски до бул. Васил Левски.
2. Мотиви за издаване на заповедта: Положената паважна настилка в частта от бул. Княз
А лександър Донд у ков меж д у ул. Сердика и
ул. Г. С. Раковски показва липсата на квалифицирани работници за изпълнението на подобен род благоустройствени дейности. С оглед
интензивни я трафик на МПС в конкретни я
участък, който обслужва многолюдни квартали
и сравнително големи части от столицата, е
необходимо пътната настилка да е адекватна на
актуалните условия. Подмяната на паважната
настилка по бул. Княз Александър Дондуков в
частта между ул. Г. С. Раковски и бул. Васил
Левски с асфалтова настилка е обратима намеса и след осъществяване на предвиденото
поетапно изместване на интензивното автомобилно движение към периферните зони на
града паважната настилка съгласно писмо с
вх. № САГ17-ДР00-1220 от 29.09.2017 г. на главния архитект на Столичната община ще бъде
положена отново.
3. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
4. Пълният опис на временните режими на
обекта по т. 1 се съхранява в Националния
документален архив на Националния институт
за недвижимо културно наследство. Достъпът
до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Д-5
от 6 ноември 2017 г.
На основание ч л. 69, а л. 1 от Закона за
културното наследство (ЗКН), предложение на
директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-511
от 4.10.2017 г., становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
т. 1 на протокол № 69 от заседание, състояло се
на 5.10.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32
от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от
20.06.2016 г., Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г.,
Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г. и Заповед
№ РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
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1. Променям статута на ансамбъл „Бул. Княз
Александър Дондуков, гр. София (деклариран
с писмо № 4469 от 22.08.1986 г.) – част от групова НКЦ „Зона на исторически развилия се
обществен градски център“, както и от групова
НКЦ – „Градоустройствена зона Г-14“ в гр. София
(деклариран с писмо № 7308 от 18.08.2005 г.), и
единична НКЦ – „Керамични и гранитни паважи, положени преди 1944 г. на територията на
гр. София“ (деклариран със Заповед № РД-9Д-4
от 9.12.2016 г.), в частта временни режими за
опазване.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват:
Определям териториален обхват на ансамбъл
„Бул. К няз А лександър Дондуков: бул. К няз
А лександър Донд у ков, ПИ 68134.405.116, от
участъка на източната част от ПИ 68134.402.181
на Министерския съвет до ул. Панайот Волов
ведно с прилежащите поземлени имоти по двата
улични фронта, включително застрояването в тях
и частите от съответните улици между имотите.
Включените поземлени имоти са, както следва:
И з т о ч н а т а ч а с т о т П И 6 81 3 4 . 4 0 2 .181 ;
6 81 3 4.4 0 2 .1 32; 6 81 3 4.4 0 2 .1 3 6; 6 81 3 4.4 0 2 .1 35;
68134.402.68; 68134.402.84; 68134.402.82; 68134.402.164;
6 81 3 4.4 0 2 .10 2; 6 81 3 4.4 0 2 .101; 6 81 3 4.4 0 2 .10 0;
6 81 3 4 . 4 0 2 . 9 8 ; 6 81 3 4 . 4 0 2 . 9 9 ; 6 81 3 4 . 4 0 2 .11 9 ;
6 81 3 4.4 0 2 .118; 6 81 3 4.4 0 2 .116 , 6 81 3 4.4 0 3. 2 4 0;
6 81 3 4.4 0 3. 2 39; 6 81 3 4.4 0 3. 2 3 8; 6 81 3 4.4 0 3. 2 35;
6 81 3 4.4 0 3. 2 3 6; 6 81 3 4.4 0 3.4 0 3; 6 81 3 4.4 0 3. 32 6;
6 81 3 4 . 4 0 3. 32 5; 6 81 3 4 . 4 0 3. 32 ; 6 81 3 4 . 4 0 3. 32 3;
6 81 3 4.4 0 3. 32 2; 6 81 3 4.4 0 3. 33 8; 6 81 3 4.4 0 3. 337;
6 81 3 4.4 0 3. 33 6; 6 81 3 4.4 0 3. 335; 6 81 3 4.4 0 3. 33 4;
6 81 3 4.4 0 3. 333; 6 81 3 4.4 0 3. 3 45; 6 81 3 4.4 0 3. 3 4 4;
6 81 3 4.4 0 3. 3 43; 6 81 3 4.4 0 3. 3 41; 6 81 3 4.4 0 4. 32 5;
68134.404.324; 68134.406.1, 68134.406.3; 68134.406.2;
68134.405.70; 68134.405.69; 68134.405.68; 68134.405.59;
68134.405.58; 68134.405.57; 68134.405.56; 68134.405.48;
68134.405.47; 68134.405.46; 68134.405.45; 68134.405.44;
68134.405.42; 68134.405.41; 68134.405.40; 68134.405.29;
68134.405.28; 68134.405.27; 68134.405.26; 68134.405.13;
68134.405.12 68134.405.11; 68134.405.21; 68134.405.157;
68134.405.7; 68134.405.9; 68134.405.10; 68134.405.6;
68134.405.4.
1.1.1.1. Граници на недвижима културна ценност ансамбъл „Бул. Княз Александър Дондуков“:
По линията на източна фасада на източното
крило на Министерския съвет,
по северна регулационна граница на ПИ
68134.402.181,
под п ра в ъг ъ л п рез ул. С ерд и к а до ПИ
68134.402.132,
по източния фронт на ул. Сердика до северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.136,
по северната страна на ПИ 68134.402.136 и
68134.402.135,
под п ра в ъг ъ л п рез ул. Веслец до и мо т
68134.402.69,
по източния фронт на ул. Веслец до северозападния ъгъл на имот 68134.402.68, граничещ с
югозападния ъгъл на имот 68134.402.69,
по северната граница на ПИ 68134.402.68,
по западната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
по южната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
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по западната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
по северната граница на ПИ 68134.402.68,
по източната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
под прав ъгъл през ул. Бачо Киро до северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.84,
по северната граница на ПИ 68134.402.84,
68134.402.82, 68134.402.164,
под прав ъгъл през ул. Будапеща до ПИ
68134.402.103,
по източния фронт на ул. Будапеща до северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.101,
по северната граница на ПИ 68134.402.101,
по западната граница на ПИ 68134.402.100,
по северната граница на ПИ 68134.402.100,
по източната граница на ПИ 68134.402.100,
по северната граница на ПИ 68134.402.98,
под прав ъгъл през ул. Георги Бенковски,
по източния фронт на ул. Георги Бенковски до
северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.119,
по северните граници на ПИ 68134.402.119,
68134.402.118; 68134.402.116,
под прав ъгъл през ул. Георги С. Раковски до
северозападния ъгъл на ПИ 68134.403.240,
по северната граница на ПИ 68134.403.240;
68134.403.239; 68134.403.238; 68134.403.235,
по източната граница на ПИ 68134.403.235;
68134.403.236,
по северния фронт на ул. Стара планина,
под прав ъгъл през ул. Стара планина до североизточния ъгъл на ПИ 68134.403.403,
по източната граница на ПИ 68134.403.403,
по северната граница на ПИ 68134.403.326;
6 81 3 4.4 0 3. 32 5; 6 81 3 4.4 0 3. 32 4; 6 81 3 4.4 0 3. 32 3;
68134.403.322,
през ул. 11 август до северозападния ъгъл на
ПИ 68134.403.338,
по северната граница на ПИ 68134.403.338;
6 81 3 4 . 4 0 3. 33 7; 81 3 4 . 4 0 3. 33 6; 6 81 3 4 . 4 0 3. 335;
68134.403.334; 68134.403.333,
през ул. Дунав да северозападния ъгъл на ПИ
68134.403.345,
по северната граница на ПИ 68134.403.345, по
западната граница на ПИ 68134.403.344,
по северната граница на ПИ 68134.403.344;
68134.403.343,
по западната, северната и източната граница
на ПИ 68134.403.341,
под прав ъгъл през бул. Васил Левски до северозападния ъгъл на ПИ 68134.404.325,
по северната граница на ПИ 68134.404.325, по
северна и източна граница на ПИ 68134.404.324,
по северния фронт на бул. Дондуков до кръстовището с ул. Панайот Волов,
през ул. Панайот Волов до североизточния
ъгъл на ПИ 68134.406.2,
по източната граница на ПИ 68134.406.2,
68134.406.1,
по юж н ат а г ра н и ц а н а П И 6 8134.4 0 6.1;
68134.406.3, по западната граница на ПИ 68134.406.3,
от северозападния ъгъл на ПИ 68134.406.3,
под прав ъгъл през бул. Васил Левски до ПИ
68134.405.71,
по западния фронт на бул. Васил Левски до
югозападния ъгъл на ПИ 68134.405.70,
по юж ната г ра н и ца на ПИ 68134.405.70;
68134.405.69; 68134.405.68,
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през ул. Дунав до югоизточния ъгъл на ПИ
68134.405.59,
по юж ните г раници на ПИ 68134.405.59;
68134.405.58; 68134.405.57; 68134.405.56,
по източния фронт на ул. 11 август, под прав
ъгъл през ул. 11 август до югоизточния ъгъл на
ПИ 68134.405.48,
по юж ната г ра ница на ПИ 68134.405.48,
68134.405.46, 68134.405.45, 68134.405.44,
под прав ъгъл през ул. Париж, по западния
фронт на ул. Париж до югоизточния ъгъл на ПИ
68134.405.42,
по южната граница на ПИ 68134.405.42, по
източната и южна граница на ПИ 68134.405.41,
през ул. Георги С. Раковски до югоизточния
ъгъл на ПИ 68134.405.30,
по западния фронт на ул. Георги С. Раковски
до югоизточния ъгъл на ПИ 68134.405.29,
по юж ни те г раници на ПИ 68134.405.29,
68134.405.27, 68134.405.26,
през ул. Георги Бенковски до югоизточния
ъгъл на ПИ 68134.405.13,
по юж ната г ра н и ца на ПИ 68134.405.13,
68134.405.11,
по източния фронт на ул. Будапеща, през ул. Будапеща да югоизточния ъгъл на ПИ 68134.405.21,
по юж ната г ра н и ца на ПИ 68134.405.21,
68134.405.157, 68134.405.7, 68134.405.6,
под прав ъгъл през ул. Малко Търново, по
западния фронт на ул. Малко Търново до югоизточния ъгъл на ПИ 68134.405.4,
по южната и западна граница на ПИ 68134.405.4,
по южния фронт на бул. Княз Александър Дондуков до северозападния ъгъл на ПИ 68134.405.3,
под права линия до югоизточния ъгъл на
южното крило на Министерския съвет.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. В имотите на единични НКЦ:
· За сградите със статут на НКЦ задължително
се изработват проекти за фасадна консервация
и реставрация.
1.1.2.2. В имотите без единични НКЦ:
· Изисква се запазване на уличната регулация.
· Не е задължително покриване на калкани.
· Надземните технически съоръжения по фасадите и покривите на сградите да се поставят
на места без визуална връзка от прилежащите
публични пространства.
· Рекламно-информационните елементи (РИЕ)
по фасадите (и оградните зидове) се допускат в
съответствие със следните изисквания:
– за РИЕ за всяка сграда се изготвя цялостна
схема, определяща допустимите зони за реклами,
съобразена с нейната архитектурна специфика
(членение, отвори по фасадата, мащаб и др.);
– за един обособен (търговски) обект е допустимо поставяне на един брой РИЕ;
– при разполагане на РИЕ не се допуска да
се закриват характерни архитектурни детайли от
сградата, колони, пиластри, рамки, пана и други
декоративни елементи.
· Реализация на инвестиционните проекти се
извършва при спазване на изискванията на Наредба № 2 на КИК и МСА (ДВ, бр. 11 от 1977 г.) за
опазване на историко-археологическия резерват
в центъра на гр. София и на ЗКН.
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· Влезлите в сила ПУП, съгласувани от Министерството на културата и НИНКН, запазват
действието си.
1.1.2.3. В уличното пространство:
·  Не се допуска подмяна на автентичната
настилка на улиците и бордюрите, попадащи в
частта от обхвата на ансамбъл „Бул. Княз Александър Дондуков“: от ул. Сердика до ул. Г. С. Раковски. Изисква се консервация и реставрация
на съхранените автентични паважи и бордюри.
При подмяна или допълване на елементи това
да става със същите по вид и материал, форма,
размери и цвят елементи. Изисква се възстановяване на паважната настилка в участъците, в
които тя е премахната.
·  Допуска се подмяна на тротоарните настилки, капаците на шахтите и пр. по проект.
·  Вси чк и елемен т и на г ра дско обзавеждане – пейки, лампи, информационни табла,
спирки, телефонни кабини, рекламни колони
и пр., да бъдат изготвяни и разполагани по
единен проект.
·  Изисква се използване на улично озеленяване.
·  Допуска се подмяна на съществуващите
дървесни видове. Тя да се извърши при следните
условия:
– въз основа на експертна оценка за състоянието на съществуващата растителност и проект
по част „Паркоустройство и благоустройство“;
– поетапно на участъци, включващи дърветата
и по двата тротоара, или цялостно по протежението на булеварда в обхвата от ул. Сердика до
бул. Васил Левски;
– за уличното озеленяване да се използват
едроразмерни екземпляри само от един дървесен вид независимо от етапите, през които
ще се садят фиданките, с оглед запазване на
единното обемно-пространствено въздействие
на булеварда;
– при необходимост от единична подмяна на
съществуваща растителност от червен дъб тя
да се извършва по място и вид с едроразмерна
фиданка;
– да се осигури свободен почвен слой около
стволовете на дърветата в настилката с размери
минимум 1 м х 1 м; допустимо е отворите да се
покрият с декоративни решетки.
2. Променям временните режими за опазване на групова НКЦ – „Градоустройствена зона
Г-14“ в гр. София (декларирана с писмо № 7308
от 18.08.2005 г.), в частта „териториален обхват“,
както следва:
2.1. От териториалния обхват на груповата
НКЦ отпада територията, заключена меж ду
осовата линия на бул. Княз Александър Дондуков в участъка от ул. Сердика до осовата линия
на бул. Васил Левски, северните регулационни
граници на поземлени имоти по южния уличен
фронт на бул. К няз А лександър Дондуков и
частите от съответните улици между имотите.
2.2. Границите на груповата недвижима културна ценност се променят, както следва:
Юг:
По линията на източната фасада на източното
крило на Министерския съвет,
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по северната регулационна граница на ПИ
68134.402.181,
под п ра в ъг ъ л п рез ул. С ерд и к а до ПИ
68134.402.132,
по източния фронт на ул. Сердика до северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.136,
по северната страна на ПИ 68134.402.136 и
68134.402.135,
под п ра в ъг ъ л п рез ул. Веслец до и мо т
68134.402.69,
по източния фронт на ул. Веслец до северозападния ъгъл на имот 68134.402.68, граничещ с
югозападния ъгъл на имот 68134.402.69,
по северната граница на ПИ 68134.402.68,
по западната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
по южната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
по западната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
по северната граница на ПИ 68134.402.68,
по източната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
под прав ъгъл през ул. Бачо Киро до северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.84,
по северната граница на ПИ 68134.402.84,
68134.402.82, 68134.402.164,
под прав ъгъл през ул. Будапеща до ПИ
68134.402.103,
по източния фронт на ул. Будапеща до северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.101,
по северната граница на ПИ 68134.402.101,
по западната граница на ПИ 68134.402.100,
по северната граница на ПИ 68134.402.100,
по източната граница на ПИ 68134.402.100,
по северната граница на ПИ 68134.402.98,
под прав ъгъл през ул. Георги Бенковски,
по източния фронт на ул. Георги Бенковски
до северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.119,
по северните граници на ПИ 68134.402.119;
68134.402.118; 68134.402.116,
под прав ъгъл през ул. Георги С. Раковски
до северозападния ъгъл на ПИ 68134.403.240,
по северната граница на ПИ 68134.403.240,
68134.403.239, 68134.403.238, 68134.403.235,
по източната граница на ПИ 68134.403.235,
68134.403.236,
по северния фронт на ул. Стара планина,
под прав ъгъл през ул. Стара планина до
североизточния ъгъл на ПИ 68134.403.403,
по източната граница на ПИ 68134.403.403,
по северната граница на ПИ 68134.403.326;
6 81 3 4 . 4 0 3. 32 ; 6 81 3 4 . 4 0 3. 32 4; 6 81 3 4 . 4 0 3. 32 3;
68134.403.322,
през ул. 11 август до северозападния ъгъл на
ПИ 68134.403.338,
по северната граница на ПИ 68134.403.338;
6 81 3 4.4 0 3. 337; 6 81 3 4.4 0 3. 33 6; 6 81 3 4.4 0 3. 335;
68134.403.334; 68134.403.333,
през ул. Дунав да северозападния ъгъл на
ПИ 68134.403.345,
по северната граница на ПИ 68134.403.345,
по западната граница на ПИ 68134.403.344,
по северната граница на ПИ 68134.403.344 и
ПИ 68134.403.343,
по западната граница на ПИ 68134.403.341,
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по северната граница на ПИ 68134.403.341 до
пресичането є с осовата линия на бул. Васил
Левски.
Изток:
от пресечната точка между продължението на
северната регулационна линия на ПИ 68134.403.341
с осовата линия на бул. Васил Левски, по осовата
линия на бул. Васил Левски до пресичането с
осовата линия на бул. Сливница.
За групова НКЦ – „Градоустройствена зона
Г-14“ в гр. София, се запазват предписанията за
опазване, определени с декларирационно писмо
№ 7308 от 18.08.2005 г. на НИПК.
3. Променям временните режими за опазване
на групова НКЦ „Зона на исторически развилия се
обществен градски център“ (декларирана с писмо
№ 4469 от 22.08.1986 г.) в частта „териториален
обхват“, както следва:
3.1. Към териториалния обхват на груповата
НКЦ се добавя територията до северните регулационни граници на поземлени имоти по южния
уличен фронт на бул. Княз Александър Дондуков
и частите от съответните улици между имотите.
3.2. Границите на груповата недвижима културна ценност се променят, както следва:
Юг:
По северната страна на ПИ 8134.405.3; от
северозападния ъгъл на ПИ 8134.405.3 към югоизточното крило на Министерския съвет в ПИ
68134.402.181.
Запад:
По линията на източна фасада на източното
крило на Министерския съвет в ПИ 68134.402.181.
Север:
От североизточната регулационна граница на
ПИ 68134.402.181,
под п ра в ъг ъ л п рез ул. С ерд и к а до П И
68134.402.132,
по източния фронт на ул. Сердика до северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.136,
по северната страна на ПИ 68134.402.136 и
68134.402.135,
под п ра в ъг ъ л п рез ул. Веслец до и мо т
68134.402.69,
по източния фронт на ул. Веслец до северозападния ъгъл на имот 68134.402.68, граничещ с
югозападния ъгъл на имот 68134.402.69,
по северната граница на ПИ 68134.402.68,
по западната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
по южната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
по западната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
по северната граница на ПИ 68134.402.68,
по източната регулационна граница на ПИ
68134.402.68,
под прав ъгъл през ул. Бачо Киро до северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.84,
по северната граница на ПИ 68134.402.84,
68134.402.82, 68134.402.164,
под прав ъгъл през ул. Будапеща до ПИ
68134.402.103,
по източния фронт на ул. Будапеща до северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.101,
по северната граница на ПИ 68134.402.101,

ВЕСТНИК
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по западната граница на ПИ 68134.402.100,
по северната граница на ПИ 68134.402.100,
по източната граница на ПИ 68134.402.100,
по северната граница на ПИ 68134.402.98,
под прав ъгъл през ул. Георги Бенковски,
по източния фронт на ул. Георги Бенковски до
северозападния ъгъл на ПИ 68134.402.119,
по северните граници на ПИ 68134.402.119,
68134.402.118, 68134.402.116,
под прав ъгъл през ул. Георги С. Раковски до
северозападния ъгъл на ПИ 68134.403.240,
по северната граница на ПИ 68134.403.240,
68134.403.239, 68134.403.238, 68134.403.235,
по източната граница на ПИ 68134.403.235,
68134.403.236,
по северния фронт на ул. Стара планина,
под прав ъгъл през ул. Стара планина до североизточния ъгъл на ПИ 68134.403.403,
по източната граница на ПИ 68134.403.403,
по северната граница на ПИ 68134.403.326,
6 81 3 4.4 0 3. 32 5, 6 81 3 4.4 0 3. 32 4 , 6 81 3 4.4 0 3. 32 3,
68134.403.322,
през ул. 11 август до северозападния ъгъл на
ПИ 68134.403.338,
по северната граница на ПИ 68134.403.338;
6 81 3 4.4 0 3. 337; 6 81 3 4.4 0 3. 33 6; 6 81 3 4.4 0 3. 335;
68134.403.334; 68134.403.333,
през ул. Дунав до северозападния ъгъл на
ПИ 68134.403.345,
по северната граница на ПИ 68134.403.345, по
западната граница на ПИ 68134.403.344,
по северната граница на ПИ 68134.403.344;
68134.403.343,
по западната граница ПИ 68134.403.341,
по северната граница на ПИ 68134.403.341,
по източната граница на ПИ 68134.403.341 до
пресечната точка с продължението на осовата
линия на ул. Чаталджа, включително до осовата
линия на бул. Васил Левски.
4. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
5. Пълният опис на обекта по т. 1, 2 и 3 се
съхранява в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.
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За министър:
Ам. Гешева

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ РД-05-983 от 19 декември 2017 г.
№ ЗЦУ-1742 от 21 декември 2017 г.
(Продължение от брой 5)
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Приложение 7

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................
Входящ № и дата

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионноосигурителни дружества, които са лицензирани по реда на
действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа
програма за 2018 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2018 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2017 година

2.

Справка за местните единици за 2017 година

3.

Справка за група предприятия през 2017 година

4.

Баланс към 31.12.2017 година

5.

Отчет за доходите за 2017 година

6.

Отчет за собствения капитал за 2017 година

7.

Отчет за паричните потоци за 2017 година

8.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година

9.

Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2017 година

10.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година

11.

Справка за данъците и таксите през 2017 година

12.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година

13.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към
31.12.2017 година

14.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

Телефони **
Забележка: Попълват се данните на предприятието, а не на счетоводното предприятие.

II. Собственост към 31.12.2017 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация
Общо

100.00

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:
– Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно
физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
– Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за чужденците
в Р България не е български гражданин;
В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя
формата на частна собственост.

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Местонамиране (държава) на крайния (ултимативния) чуждестранен собственик на предприятието
Държава
Код на държавата (ISO)
Попълва се държавата, в която е резидент ултимативния чуждестранен собственик (при свързани предприятия това е последното
предприятие, осъществяващо контрол, което не е собственост на друго чуждестранно предприятие).
IV. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейността си?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ

V. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

При пенсионно осигурителните дружества дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е
изпълнено условието:
Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на физическото лице, създало или придобило
предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или
рода участва официално в управлението на предприятието.
Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес:

МЪЖ

ЖЕНА

VI. Задължение за консолидиране
Вашето предприятие задължено ли е да съставя консолидиран финансов отчет?

ДА
НЕ
VII. Ако Вашето предприятие не е част от група предприятия (глава или член на група), притежава ли клонове (поделения,
филиали) извън България?

ДА – моля, попълнете приложение “Справка за клоновете извън България”
НЕ

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.

2

1

3

Държава
4

Основна дейност*
5

Код по
КИД-2008
6

Брой заети
лица
7

Оборот
хил. лв
8

Разходи за
персонала
хил. лв
9

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв

* Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2017 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана
на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

ВЕСТНИК

Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за
съответната чуждестранна валута.

Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни
строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките
на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.

Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се
посочват „Брутни записани премии“.

Производствена стойност се изчислява като:

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.

ДЪРЖАВЕН

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани
през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
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УКАЗАНИЯ
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време, включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор
за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено време, а също и
тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите лица.

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

С Т Р.
БРОЙ 6
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СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2017 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код

Код на поречие

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

Телефони **
Вид дейностописание
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение
Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол
Среден брой през годината на работещите собственици
Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

Код (КИД 2008)
Код (НКИД 2003)
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Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд” за предприятието.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

С Т Р. 8 7   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обща информация за Групата от предприятия (ГП):
Вашето предприятие част от ГП ли е?

(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3, Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 4 и 6)

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 3)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2017 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2017 г. в хил. лв. (виж указанията)
Идентификация на прекия собственик:

(Моля, впишете Вашия пряк собственик с най-голям процент на притежание (може и по-малко от 50 % от собствения капитал, акции и др.))

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:

,

Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е българско юридическо / физическо лице )
5.1. Наименование на ултимативния собственик на
ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

Данни за контакт
5.4. Телефон*
5.5. Електронна поща
5.6. Интернет страница
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е чуждо юридическо/физическо лице)
6.1. Наименование на ултимативния собственик
(кирилица)

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

6.3. Държава на регистрация на ултимативния собственик на ГП
Данни за контакт
6.4. Телефон*
6.5. Електронна поща
6.6. Интернет страница

* В първата клетка се вписва кода за национално избиране/кода на мобилния оператор, а във втората номера на телефона/факса.
(отнася се за всички полета от този вид във въпросника).

Код ISO

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

УКАЗАНИЯ
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България и
формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива (2001/34/EO) относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на
публикуване;
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„Група предприятия”се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си с правни (юридически)
и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно или чуждестранно юридическо лице, което
не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния (български или чуждестранен) собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби, услуги, финансови операции, лихви и т.н, в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия (местен или чуждестранен) собственик се прилага правилото за най-голям или равен
процент собственост на друго юридическо лице.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) Юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) Юридическо лице непряко притежава повече от 50 % право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) Юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол.
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Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.

Наименование
(на кирилица)

2

Пореден
номер

1

3

Наименование
(на латиница)
4

Държава на
регистрация
5

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)

ЧЛЕНОВЕ НА ГП

6

Пряк

Вид контрол

7

Непряк
8

Процент на
собственост/контрол
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2

1

3

Основна дейност*
4

Код по
КИД-2008
5

Брой заети лица
6

Оборот
хил. лв.
7

Разходи за
персонала
хил. лв.
8

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

Приложение 2

ДЪРЖАВЕН

*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2017 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
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ВЕСТНИК

Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 6
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 9 3   
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БРОЙ 6
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
АКТИВ
Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

А. Нетекущи активи
I. Нетекущи материални активи
Земи (терени)

32110

Сгради

32120

Машини и оборудване

32130

Транспортни средства

32140

Други нетекущи материални активи

32150

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

32160

Общо за група I

32100

II. Нетекущи нематериални активи
Права върху собственост

32210

в т.ч. лицензии

32211

Програмни продукти

32220

Други нетекущи нематериални активи

32230

Общо за група II

32200

III. Нетекущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

32310

Дялово участие

32311

Ценни книжа

32312

Други нетекущи финансови активи

32313

Финансови активи на специализирани резерви

32320

Общо за група III

32300

ІV. Инвестиционни имоти

32400

V. Други нетекущи активи
в това число:
Отсрочени данъчни активи

32510

Разходи за бъдещи периоди

32520

Общо за група V

32500

Общо за раздел А

32000

Б. Текущи активи
І. Материални запаси

33100

II. Текущи вземания
Вземания от свързани предприятия

33210

Вземания от клиенти и доставчици

33220

Съдебни и присъдени вземания

33230

Данъци за възстановяване

33240

Авансово платен данък

33250

Други текущи вземания
Общо за група II

Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

33260
33200

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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АКТИВ
Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

III. Текущи финансови активи
Финансови активи на собствени средства

33310

Финансови активи в свързани предприятия

33311

Ценни книжа

33312

Други текущи финансови активи

33313

Финансови активи на специализирани резерви
Общо за група ІII

33320
33300

IV. Парични средства
Парични средства в брой
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по разплащателни сметки
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по банкови депозити
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута

33410
33411
33420
33421
33430
33431

Парични средства по банкови депозити със срок на падежа до 1 година

33435

Блокирани парични средства

33440

в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични еквиваленти
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута

33441
33450
33451

Общо за група IV

33400

V. Разходи за бъдещи периоди

33500

Общо за раздел Б

33000

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

34000

В. Условни активи

34100

С Т Р.
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БРОЙ 6

ПАСИВ
Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

А. Собствен капитал
I. Основен капитал
Регистриран капитал

35110

Невнесен капитал

35120

Изкупени собствени акции
Общо за група I

35130
35100

IІ. Резерви
Премии от емисия

35210

Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

35220

Целеви резерви

35230

Общи резерви

35231

Други резерви

35232

Общо за група IІ

35200

ІІІ. Финансов резултат
Натрупана печалба (загуба)

35310

Неразпределена печалба

35311

Непокрита загуба

35312

Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика

35313

Текуща печалба (загуба)

35320

Общо за група ІІІ

35300

Общо за раздел А

35000

Б. Специализирани резерви
Пенсионен резерв

36100

УПФ

36110

ДПФ

36120

Резерв за гарантиране на минимална доходност

36200

УПФ

36210

ППФ

36220

Общо за раздел Б

36000

В. Нетекущи пасиви
I. Нетекущи задължения
Задължения към свързани предприятия
Други нетекущи задължения
Общо за група I

37110
37120
37100

ІI. Други нетекущи пасиви
в това число:
Отсрочени данъчни пасиви

37210

Приходи за бъдещи периоди

37220

Общо за група II

37200

Общо за раздел В

37000

БРОЙ 6
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Сума - хил. лв.

Раздели, групи, статии

Код на
реда

текуща година

предходна
година

а

б

1

2

Г. Текущи пасиви
I. Текущи задължения
Задължения към управляваните ПФ

38110

Пенсионен резерв към УПФ

38111

Пенсионен резерв към ДПФ

38112

Други

38113

Задължения към свързани предприятия

38120

Задължения към финансови предприятия

38130

в т.ч. към банки

38131

Задължения към доставчици и клиенти

38140

Задължения по търговски заеми

38150

Задължения към персонала

38160

Задължения към осигурителни предприятия

38170

Данъчни задължения

38180

Провизии

38190

Други текущи задължения

38195

Общо за група I

38100

II. Приходи за бъдещи периоди

38200

Общо за раздел Г

38000

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

39000

Д. Условни пасиви

39100

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА
Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

А. Разходи за дейността
І. Разходи по икономически елементи
Разходи за материали

42110

Разходи за външни услуги

42120

в това число:
За реклама

42121

За банка попечител

42122

За инвестиционни посредници

42123

За осигурителни посредници

42124

Разходи за амортизации

42130

Разходи за възнаграждения

42140

Разходи за осигуровки

42150

Разходи за командировки

42160

Други разходи

42170

в това число:
Обезценка на активи

42171

Провизии

42172

Общо за група І

42100

ІІ. Суми с корективен характер
Балансова стойност на продадени активи

42210

Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

42220

Други суми с корективен характер
Общо за група ІІ

42230
42200

ІІІ. Разходи за управление на собствени средства
Разходи за лихви
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки
Разходи по операции с ценни книжа

42310
42311
42320

в това число:
От преоценка

42321

Комисионни на инвестиционни посредници

42322

Разходи по операции с чуждестранна валута

42330

Други разходи

42340

в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ

42341
42300

ІV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви
Разходи за лихви
в т.ч. за лихви към резидентни търговски банки
Разходи по операции с ценни книжа

42410
42411
42420

в това число:
От преоценка

42421

Комисионни на инвестиционни посредници

42422

Разходи по операции с чуждестранна валута

42430

Други разходи

42440

в т.ч. за инвестиционни имоти
Общо за група ІV

42441
42400

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9   

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

V. Заделени специализирани резерви
Пенсионен резерв за УПФ

42510

Пенсионен резерв за ДПФ

42520

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

42530

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

42540

Общо за група V

42500

Общо разходи за дейността А (І+ІІ+ІІІ+ІV+V)

42000

Б. Печалба преди облагане с данъци

43100

VІ. Данъчен разход/приход

44500

В. Нетна печалба (Б - VІ)

44200

Всичко (Общо разходи за дейността + VI + В)

44000

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

А. Приходи от дейността
І. Приходи от такси и удръжки
От УПФ

45110

От ППФ

45120

От ДПФ

45130

От ДПФПС
Общо за група І

45140
45100

ІІ. Приходи от управление на собствени средства
Приходи от лихви
в т.ч. лихви от резидентни търговски банки
Приходи от дялово участие
в т.ч. дивиденти
Приходи от операции с ценни книжа
в т.ч. от преоценка

45210
45211
45220
45221
45230
45231

Приходи от операции с чуждестранна валута

45240

Други приходи

45250

в т.ч. от инвестиционни имоти
Общо за група ІІ

45251
45200

ІІІ. Приходи от инвестиране на специализирани резерви
Приходи от лихви
в т.ч. за лихви от резидентни търговски банки
Приходи от дялово участие
в т.ч. дивиденти
Приходи от операции с ценни книжа
в т.ч. от преоценка

45310
45311
45320
45321
45330
45331

Приходи от операции с чуждестранна валута

45340

Други приходи от финансови операции

45350

в т.ч. от инвестиционни имоти
Общо за група ІІІ

45351
45300

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

ІV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност
На УПФ

45410

На ППФ

45420

Общо за група ІV

45400

V. Освободени средства от пенсионните резерви
В УПФ

45510

В ДПФ

45520

Общо за група V

45500

Общо приходи от дейността А (І+ІІ+III+IV+V)

45000

Б. Загуба от дейността

46100

В. Нетна загуба (Б+VI)

47200

Всичко (Общо приходи от дейността + В)

47000

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

а
Салдо в началото на отчетния период
Промени в счетоводната политика
Грешки
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки
Изменение за сметка на собствениците
Увеличение
Намаление
Финансов резултат за текущия период (печалба/загуба)
Разпределение на печалбата
Дивиденти
Други
Покриване на загуба
Последващи оценки на активи и пасиви
Увеличение
Намаление
Последващи оценки на финансови активи и инструменти
Увеличение
Намаление
Други изменения в собствения капитал
Салдо към края на отчетния период
Промени от преводи на годишни финансови отчети на
предприятия в чужбина
Промени от преизчисляване на финансови отчети при
свръхинфлация
Собствен капитал към края на отчетния период

Показатели

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

34250
34260

1

Основен
капитал

(име, презиме, фамилия)

6

Загуба

Дата:

(телефон)

(подпис)

7

Общо собствен
капитал

(Хил. левове)

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

5

Печалба

(име, презиме, фамилия)

Резерв от
Целеви резерви
последващи оценки
3
4

Ръководител:
Съставител:

Премии от емисии
(премиен резерв)
2

Натрупана
печалба/загуба

ДЪРЖАВЕН

34240

б
34110
34120
34130
34140
34150
34151
34152
34160
34170
34171
34172
34180
34190
34191
34192
34210
34211
34212
34220
34230

Код на
реда

Резерви

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БРОЙ 6
С Т Р. 1 0 1   

31360
31370
31380
31390

Платени и възстановени данъци върху печалбата

Плащания при разпределения на печалби

Други парични потоци от основна дейност

31430
31440

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други

31460

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)

31400

31461

Други парични потоци от инвестиционна дейност

3

нетен поток
4

постъпления
5

плащания

6

нетен поток

ВЕСТНИК

в т.ч. от инвестиционни имоти

31450

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31441

31420

Парични потоци, свързани с нетекущи (дългосрочни) финансови активи

в т.ч. дивиденти

31410

Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

31300

31350

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

2

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)

31340

Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други

31316

Други
31330

31315

Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ

Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници

31314

Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

31313

Пенсионен резерв за ДПФ

31320

31312

Пенсионен резерв за УПФ

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

102

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

31311

Такси

Парични потоци от/към ПФ

31310

а

А. Парични потоци от оперативна дейност

б

Наименование на паричните потоци

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА
Код на
реда

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 6

31700
31800

31570

Други парични потоци от финансова дейност

Е. Парични средства в края на периода

31560

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

31600

31550

Плащания на задължения по лизингови договори

Д. Парични средства в началото на периода

31540

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)

31530

Парични потоци, свързани с получени заеми

31500

31520

Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците

Всичко парични потоци от финансова дейност (В)

31510

Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

Ръководител:
Съставител:

x

x

1

постъпления

x

x

2

3

нетен поток

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

плащания

x

x

4

постъпления

Дата:

x

x

5

(Хил. левове)

(телефон)

6

нетен поток

(подпис)

плащания

Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Лице за контакт:

б

а

В. Парични потоци от финансова дейност

Код на
реда

Наименование на паричните потоци

Текущ период

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 3   

б

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6360

6000

Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)

6356

IV. Отсрочени данъци

6355

Други заеми

6357

6354

Дългосрочни инвестиции

6350

6353

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

Общо за група III

6352

Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Изкупени собствени акции

6351

Предоставени заеми на предприятия от група

6200

6241

6240

Акции и дялове в предприятия от група

III. Дългосрочни финансови активи

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

6220

Съоръжения и други

6212

2

на постъпилите
през периода
3

4

на излез- в края на
лите през периода
(1+2-3)
периода
5

увеличение
6

7

8

Преоценена стойност в началото
намале(4+5-6)
на
ние
периода

Последваща
оценка

9

начислена през
периода
10

отписана
през
периода

Амортизация

11

в края на
периода
(8+9-10)
12

увеличение
13

намаление

Последваща оценка

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)
Преоценена
амортизация в
края на
периода
(11+12-13)

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6100

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

1

в началото
на периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

104

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

Код на
реда

Показатели

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

в т.ч. разходи за ремонт на нает актив, отчетени като отделен
нематериален актив

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт
2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
бартер, безвъзизвънредни и периода (1+2-3)
мездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2017 ГОДИНА
(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни
продукти и други подобни права и активи ( код 6120 )

0100

б

Код на
реда

Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5   

б

0313

0314

0315

0316

0317

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Подобрения върху земите

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно
получаване на продукти от тях

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

0350

0323

Други сгради

Съоръжения и други ( код 6230 )

0322

Сгради жилищни

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и други (код 6220)

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

2

Общо

2а

2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
бартер, безвъзизвънредни и периода (1+2-3)
мездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

1

в началото на
периода

Постъпили
Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт

Отчетна стойност

106

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

0572

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

2б

Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно,
Постъпили
апортни вноски, финансов лизинг, произведени
поради
извънредни и
и задържани за собствено използване от
производителите, основен ремонт
други събития*

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития**
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:

Дата:

* В колона 2 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема,
некласифицирани другаде.
** В колона 3 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията
на активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

0571

Сгради

0570

б

Код на
реда

Земя

Инвестиционни имоти

а

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи
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СПРАВКА ЗА ЗАЕМИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ ЛИХВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
(Левове)

Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

Код на
реда

а
Общо - резидентен и нерезидентен сектор
Резидентен сектор
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Фондове на паричния пазар (ФПП)
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Финансови спомагателни организации
Каптивни финансови институции и
заемодатели
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
Пенсионни фондове (ПФ)
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
Еврозона
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове

б
200000
210000
210110
210120
210121
210122
210123

210124
210125
210126
210127
210128
210130
210131
210132
210133
210140
210150
220000
221000
221100
221110
221120
221121

221122
221130
221131
221132
221133

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6
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Предоставени заеми
Институционални сектори и подсектори

а

Код на
реда

б

Домакинства

221140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221150

Страни от ЕС, извън Еврозоната

Дължими заеми

Начислени
Начислени
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
от лихви за
лихви за
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
отчетния
отчетния
период
период
1

2

3

4

5

6

221200

Нефинансови предприятия

221210

Финансови предприятия

221220

Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление

221221

221222
221230

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221231

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

221232

Социалноосигурителни фондове

221233

Домакинства

221240

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

221250

Държави, които не са членки на
ЕС, и нерезидентни международни
организации в Европейския съюз

222000

Нефинансови предприятия

222110

Финансови предприятия

222120

Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Държавно управление

222121

222122
222130

Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222131

Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)

222132

Социалноосигурителни фондове

222133

Домакинства

222140

Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

222150

Декларирам, че нямам предоставени заеми
Декларирам, че нямам дължими заеми

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички единици.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (кол. 1 и 2) към края на отчетния период, начислените
за отчетния период приходи от лихви (кол. 3), наличностите за дължими заеми ( кол. 4 и 5 ) към края на отчетния период и начислените за
отчетния период разходи за лихви ( кол. 6). Данните се попълват в стойност - хиляди лева.

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава
Сектор “Нефинансови предприятия”
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации .
Сектор “Финансови предприятия”
“Сектор „Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е предоставянето на финансови услуги. Тези институционални единици обхващат всички
корпоративни предприятия и квазикорпорации, които се занимават главно с:
- финансово посредничество (финансови посредници);
- спомагателни финансови дейности (финансови спомагателни организации).
Включват се и институционалните единици, които предоставят финансови услуги, когато повечето от активите или пасивите им не се
търгуват на свободните пазари.
Централна банка
Подсекторът включва Българската народна банка, чиято основна функция е емитиране на парични средства, поддържане вътрешната и
външната стабилност на националната парична единица и управление на международните резерви на страната.
Депозитни институции, без централната банка (Търговски банки)
Подсекторът включва всички финансови предприятия, които са основно ангажирани с финансово посредничество и чието задължение
е да получават депозити и/или близки заместители на депозити от други институционални единици, различни от парично-финансови
предприятия, както и да дават заеми и/или да инвестират в ценни книжа за своя собствена сметка. Този подсектор включва всички
търговски банки.
Фондове на паричния пазар (ФПП)
В подсектор “Фондове на паричния пазар “ се класифицират следните финансови посредници: инвестиционни фондове, включително
инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици са близки
заместители на депозитите.
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
Инвестиционните фондове, различни от тези на паричния пазар, включват инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни
инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици не се смятат за близки заместители на депозитите.
Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ се състои от
всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с финансово посредничество, като натрупват пасиви
във форма, различна от валута, депозити или дялове в инвестиционни фондове, или са във връзка със застрахователни, пенсионни и
стандартни гаранционни схеми от институционалните единици. Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните
(осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ е допълнително разделен на подсектори, състоящи се от финансови предприятия
за секюритизация, посредници на ценни книжа и деривати, финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране, и специализирани
финансови предприятия.
Финансови спомагателни организации
Подсектор „Финансови спомагателни организации“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно
ангажирани с дейности, тясно свързани с финансовото посредничество, но които сами по себе си не са финансови посредници.
Каптивни финансови институции и заемодатели
Подсектор „Каптивни финансови институции и заемодатели“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които не
са ангажирани нито с финансово посредничество, нито с предоставяне на спомагателни финансови услуги, и по-голямата част от чиито
активи или пасиви не се търгуват на свободните пазари.
Застрахователни (осигурителни) дружества (ЗД)
Подсектор „Застрахователни (осигурителни) дружества“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са
основно ангажирани с финансово посредничество като следствие от обединяване на рискове, главно под формата на пряко застраховане
или презастраховане .
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Пенсионни фондове (ПФ)
Подсектор „Пенсионни фондове“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с
финансово посредничество, като следствие от обединяване на социалните рискове и потребности на осигурените лица (социално
осигуряване). Пенсионните фондове, като социалноосигурителни схеми, осигуряват доходи при пенсиониране, а също и плащания при
смърт и инвалидност.
Сектор “Държавно управление”
В сектор “Държавно управление” се включват всички институционални единици, които са други непазарни производители. Продуктът им
е предназначен за индивидуално и колективно потребление и главно е финансиран от задължителни плащания, направени от единиците,
принадлежащи на другите сектори и/или всички институционални единици основно са ангажирани в преразпределение на националния
доход и богатство.
Централно държавно управление
Централно държавно управление включва: Народно събрание, министерства, включително Министерски съвет като независима единица,
агенции, които са независими юридически лица, Българска академия на науките и други автономни изследователски и научни институции,
Българска национална телевизия и Българско национално радио.
Местно държавно управление
Местно държавно управление включва всички общини като единици на публичната администрация.
Социалноосигурителни фондове
Социалноосигурителните фондове включват институционални единици, които управляват социалноосигурителни схеми - Национален
осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Учителски пенсионен фонд.
Сектор “Домакинства”
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица.
Сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)”
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които
обслужват домакинствата. Секторът включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
Европейски съюз
Други страни и международни организации

4520

Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523)
Жилищни сгради

4540
4550

Други разходи

х

а
Нежилищни сгради (4611+4612+4613)
Производствени сгради
Търговски сгради
Други видове нежилищни сгради
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)
Транспортна инфраструктура
Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии
Други видове инженерно-строителни съоръжения

Наименование на обекта

Код на
реда
б
4610
4611
4612
4613
4620
4621
4622
4623

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2017 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

Разходи за придобиване на
ДМА през текущата година чрез
строителство и закупуване

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Код на
реда

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2017 г.

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2017 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

112

а

Показатели

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2017 г.
(незавършено
строителство)

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2017 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2017 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство),
(салдото по сметка 613). Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2017 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради, строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2017 г.” се посочват данни за
стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново строителство, разширение и
основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).
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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви
(Левове – цели числа)
Показатели

Код на реда

Начислени суми

Платени суми

а

б

1

2

Данъци и такси за превозни средства
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища
и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България
за гражданските въздухоплавателни средства

8462

Пътна такса (винетка) - закупени в България
Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8464

8469

8465

Такси за замърсяване на околната среда
За замърсяване на водите (Тарифата за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

Такса за битови отпадъци (Закон за местните данъци и такси)

8474

Такси за ползване на ресурси
По Закона за защитените територии (без лечебни растения)

8475

Ползване на водни ресурси - за водовземане (Тарифа за таксите)
Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води
(Тарифа за таксите)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите (без лечебни растения)

8483

По Закона за лечебните растения

8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии

8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури)

8485

Други данъци и такси
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8486

8491
8492
8493
8494

Декларирам, че през 2017 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8493 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 60 от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса за битови отпадъци се заплаща годишно към общините, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Такси за ползване на ресурси
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода (ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно Предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, както и от средствата, които се внасят по силата на чл. 179, ал.1. от Закона за лова и опазването на дивеча.
Закон за лечебните растения – сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25 от Закона за лечебните растения. Таксите се определят
съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост.
Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии – сумите, които се заплащат за лечебни растения, извън
списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии, предоставени за управление
на държавните предприятия или общинска собственост, както и от защитените територии.
Други данъци и такси
Други данъци върху производството се състоят от всички данъци, с които предприятията се облагат в резултат на участието им в
производствената дейност, независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Другите
данъци върху производството могат да бъдат дължими върху земята, дълготрайните активи или работната сила, наета в производствения
процес, или върху някои дейности или операции.
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (съгл. чл. 204 от ЗКПО) :
- представителните разходи, свързани с дейността; допълнителни разходи на народните представители (съгл.чл.217а от ЗКПО);
- социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица);
социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за
доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“; разходите за ваучери за храна.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях (съгл. чл.10 от Закон за местни данъци и
такси).
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно облагане - съгласно чл. 215 а, във връзка с чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата
на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или
свързани с използване на персонал, за календарната година.
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СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 ГОДИНА
Показатели
а
Получени субсидии
Субсидии върху продуктите
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Субсидии върху производството
в това число:
- от правителството
- от Европейския съюз*
Получени инвестиционни помощи
в т.ч. от Европейския съюз*
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

Код на реда

Сума - хил. лв.

б

1

2500
2510
2511
2512
2520
2521
2522
2600
2610
2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
„Субсидиите върху продукти“ са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
„Субсидии върху производството“ се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

Притежавани финансови активи в ценни книжа (вкл. лихви)* и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2324

Застрахователи

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

3. Общински облигации
Дългосрочни
Краткосрочни
II. Държавни ценни книжа
Дългосрочни
Краткосрочни

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2017 г.
3

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6
(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2017 г.
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия
Застрахователи

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица
IV. Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица на:

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия
Застрахователи

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

* Начислената лихва се записва към финансовия инструмент, по който се начислява.

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за притежаваните дългови ценни книжа и
финансови деривати по институционални сектори
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните
ценни книжа и другите дългови инструменти и права, разпределени по институционални сектори, издатели на ценните книжа, като отразява
статистическите изисквания на Европейските институции.
Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване на падежа като
краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход в
практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.
Позицията „Други дългови инструменти и права“ включва всички останали сделки с търгуеми дългови инструменти и права различни от
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

Отчетна единица: .........................................................
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ВЕСТНИК
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2017 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)
от код 1001: жени

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

x

x

1000
1001
1002

x

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 г.:
Ръководители

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство
- непреизчислени към пълна заетост

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1930
1931

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

Възнаграждение над основната заплата
(наднормено и премии по системите за заплащане на труда)

3130

в т.ч.

годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати
и други еднократни възнаграждения

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален
стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

а
Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000 к.3)

Код на
реда

3160

по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС

3161

по чл.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС

3162

по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.3 от ЗДС

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие
в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на
територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, както и начислените за тях суми за трудово възнаграждение и осигуровки.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и
професионален опит, работа през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
“трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други
възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. Не трябва да се посочват социалните и здравни
осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

Попълва се от приходната администрация

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................
Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани
пенсионноосигурителни дружества, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа
програма за 2018 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2018 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2017 година

2.

Баланс към 31.12.2017 година

3.

Отчет за доходите за 2017 година

4.

Отчет за паричните потоци за 2017 година

5.

Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2017 година

6.

Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 31.12.2017 година

Стр.
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ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Наименование на предприятието:

II. ЕИК и наименование на пенсионноосигурителното дружество, което го управлява
ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

Наименование на пенсионноосигурителното дружество

III. Вид на пенсионния фонд
№

Вид на пенсионния фонд

1.

Доброволен пенсионен фонд

2.

Професионален пенсионен фонд

3.

Универсален пенсионен фонд

4.

Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми

Отбележете със знак “X”
вида на пенсионния фонд
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Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Инвестиции
I. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Република България
Дялови ценни книжа

82110

Акции и права

82111

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

82112

Дългови ценни книжа

82120

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

82121

Корпоративни облигации

82122

Ипотечни облигации

82123

Общински облигации

82124

Хеджиращи инструменти

82130

Общо за група I

82100

II. Чуждестранни финансови активи, отчитани по справедлива стойност
Дялови ценни книжа

82210

Акции

82211

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

82212

Дългови ценни книжа

82220

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки, централните им банки,
държави посочени в наредба на КФН, от ЕЦБ и/или ЕИБ

82221

Корпоративни облигации

82222

Ипотечни облигации

82223

Общински облигации

82224

Хеджиращи инструменти
Общо за група II

82230
82200

III. Банкови депозити
Банкови депозити в Република България
Банкови депозити извън Република България
Общо за група III

82310
82320
82300

IV. Инвестиционни имоти
Инвестиционни имоти в Република България
Инвестиционни имоти извън Република България

82410
82420

Общо за група IV

82400

Общо за раздел А

82000

Б. Парични средства
Парични средства на каса
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по разплащателни сметки
Общо за раздел Б

83010
83011
83020
83000

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2
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АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

В. Текущи вземания
Вземания свързани с инвестиции

84010

в това число:
Вземания от контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

84011

Вземания от чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

84012

Вземания по репо сделки

84013

Вземания от ПОД

84020

в т.ч. от пенсионен резерв

84021

Други текущи вземания

84030

Общо за раздел В

84000

Сума на актива (А + Б + В)

85000

Г. Условни активи

85100

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

б

А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

86000

Б. Нетекущи задължения
Нетекущи задължения към осигурени лица

87010

Нетекущи задължения към пенсионери

87020

Общо за раздел Б

87000

В. Текущи задължения
Текущи задължения към осигурени лица

88010

Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО

88060

Текущи задължения към пенсионери

88020

Текущи задължения към ПОД

88030

Задължения свързани с инвестиции

88040

в това число:
Задължения към контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

88041

Задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

88042

Задължения по репо сделки

88043

Други текущи задължения

88050

Общо за раздел В

88000

Сума на пасива (А + Б + В)

89000

Г. Условни пасиви

89100
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА
Сума - хил. лв.
Наименование на разходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Разходи за инвестиции
Разходи за лихви

90110

в т.ч. лихви към резидентни търговски банки

90111

Разходи по операции с ценни книжа

90120

в това число:
От преоценка

90121

Комисионни на инвестиционни посредници

90122

Разходи по операции с чуждестранна валута

90130

Разходи по инвестиционни имоти

90140

Други разходи

90150

Общо за група I

90100

Положителен резултат от инвестиране на средства

90160

II. Доход
За осигурени лица

90410

За ПОД

90420

Общо за група II

90400

Всичко (I + II)

90000

Сума - хил. лв.
Наименование на приходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти

91110

Приходи от лихви

91120

в т.ч. лихви от резидентни търговски банки

91121

Приходи от операции с ценни книжа

91130

в т.ч. от преоценка

91131

Приходи от операции с чуждестранна валута

91140

Приходи от инвестиционни имоти

91150

Други приходи

91160

Общо за група I

91100

Отрицателен резултат от инвестиране на средства

91170

ІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

91300

Общо приходи (І + ІІ)

91400

III. Отрицателен резултат

91500

Всичко (Общо приходи +ІII)

91000
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

* по арг. чл. 4б и чл. 124а от КСО

6800

6795

6900

6790

Други парични потоци

В. Парични средства в началото на периода

6780

Парични потоци свързани с инвестиционни имоти

Г. Парични средства в края на периода

6770

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

6700

6760

Парични потоци от сделки с инвестиции

Б. Изменение на паричните средства през периода

6750

Парични потоци от лихви

6744

x

Ръководител:
Съставител:

x
x

x

x

4

постъпления

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

3

нетен поток

x

x

5

Дата:

плащания

Предходен период

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

x

2

плащания

Текущ период

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци от дивиденти

6743

Други

6740

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
6742

6735

Парични потоци от/към ДОО

Пенсионен резерв

6730

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

Резерв за гарантиране на минималната доходност

6725

Парични потоци, от/към ДФГУДПС (Сребърен фонд)*

6741

6720

Парични потоци, свързани с пенсионери

1

постъпления

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

128

Такси

6710

Парични потоци, свързани с осигурени лица

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 6

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 9   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ
ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

a

б

1

2

Притежавани финансови активи в ценни книжа (вкл. лихви)* и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2311

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2312

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2313

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2314

Застрахователи

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2321

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2322

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2323

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2324

Застрахователи

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

3. Общински облигации
Дългосрочни
Краткосрочни
II. Държавни ценни книжа
Дългосрочни
Краткосрочни

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови инструменти и права

2350

1. Други дългосрочни дългови инструменти и права

2360

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2361

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2362

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове

2363

Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия

2364

Застрахователи

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Преоценена стойност към
31.12.2017 г.
3

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6
(Хил. левове)

Показатели
a
2. Други краткосрочни дългови инструменти и права

Код на
реда

Номинална
стойност

б

1

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2017 г.
3

2370

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2371

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2372

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия
Застрахователи

2373

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица
IV. Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица на:

2374
2375
2377
2380

х

Нефинансови предприятия, вкл. централните управления

2381

х

Търговски банки и фондове на паричния пазар

2382

х

Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг
и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни
дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества
(вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват;
централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия
Застрахователи

2383

х

2384
2385

х
х

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

х

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

х

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

* Начислената лихва се записва към финансовия инструмент, по който се начислява.

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за притежаваните дългови ценни книжа и
финансови деривати по институционални сектори
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните
ценни книжа и другите дългови инструменти и права, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява
статистическите изисквания на Европейските институции.
Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване на падежа като
краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход в
практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.
Позицията „Други дългови инструменти и права“ включва всички останали сделки с търгуеми дългови инструменти и права различни от
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 1   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И
ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
Показатели
а

Код на реда
б

І. Членове на пенсионния фонд (Брой)
Осигурени лица
С периодични или еднократни вноски
Без вноски за годината
Пенсионери
Общо за група I
II. Осигурени лица, напуснали пенсионния фонд (Брой)
ІІI. Осигурителни вноски (Хил. левове)
Осигурителни вноски, получени по лични договори
Осигурителни вноски, получени по договори с работодател
Осигурителни вноски, получени от друг осигурител
Получени суми от друг пенсионен фонд
Получени суми от ДФГУДПС (Сребърен фонд)*
Общо за група III
ІV. Осигурителни плащания (Хил. левове)
Периодични пенсионни плащания
Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия
в т.ч. прехвърлени суми към НОИ по чл. 69б от КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО

Еднократно изплатени суми на осигурени лица
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд
Прехвърлени суми към ДФГУДПС (Сребърен фонд) за лицата по чл.4б от КСО
Прехвърлени суми към НОИ за лицата по чл.4в от КСО**
Общо за група IV
*по арг. чл. 129, ал. 14 от КСО
** по арг. чл. 129, ал. 13 и 17 от КСО

Отчет
1

6310
6311
6312
6320
6300
6400
6510
6520
6530
6540
6550
6500
6610
6620
6621
6630
6640
6650
6660
6600
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
КЪМ СПРАВКАТА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД
Справката се попълва от всички пенсионни фондове по показателите, съответстващи на спецификата на дейността на фонда.
І. БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
Осигурени лица:
- Осигурени лица с периодични или еднократни вноски – осигурените лица, които активно участват (внасят) в пенсионния фонд;
- Осигурени лица без вноски за годината – осигурените лица, преустановили вноските си, но имащи наличност по индивидуалната си осигурителна партида.
Пенсионери – лица, които получават лична или наследствена допълнителна пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване ($ 1, ал. 2,
т. 12 от ДР на КСО).
ІІ. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, НАПУСНАЛИ ПЕНСИОННИЯ ФОНД – осигурените лица със закрити осигурителни партиди (както лицата, изтеглили цялата си осигурителна сума, така и тези, прехвърлили сумата си към друг пенсионен фонд). За професионалните фондове тук ще бъдат включени
и лицата, които имат право да се пенсионират преди навършването на изискваната възраст и техните пенсионни плащания са прехвърлени към
Националния осигурителен институт.
ІІІ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /не се включват начислените лихви по тях/.
Осигурителните вноски са сума от:
Осигурителни вноски, получени по лични договори – осигурителните вноски, получени през годината по лични договори.
Осигурителни вноски, получени по договори с работодател – осигурителните вноски, получени през годината по договори с работодател.
Осигурителни вноски, получени от друг осигурител – осигурителните вноски, получени през годината по договори с друг осигурител.
Получени суми от друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината от друг пенсионен фонд.
Получени суми от ДФГУДПС (Сребърен фонд) - прехвърлените средства от Сребърния фонд за лицата по чл. 124а от КСО.
ІV. ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ /не се включват плащания към държавния бюджет/.
Осигурителните плащания са сума от:
Периодични пенсионни плащания – всички плащания на пенсии през годината, които имат постоянна същност.
Еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия – за професионалните фондове тук ще се посочат и сумите прехвърлени на НОИ за пенсионни плащания по § 4 от ПЗР на КСО и § 51 от ПЗР на ЗИД на КСО .
Еднократно изплатени суми на осигурени лица – еднократно изплатените през годината суми на осигурени лица преди добиване право на
пенсия.
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината към друг пенсионен фонд.

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6
Приложение 9

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

Входящ № и дата

СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВКИ
ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИ
ЗА 2017 ГОДИНА
Статистическите справки се попълват от бюджетните предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките за техните поделения
и/или дейности, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на статистическите справки е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за
2018 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2018 година.
Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 52 от Закона за статистиката и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2017 година

2.

Справка за местните единици за 2017 година

3.

Справка за група предприятия през 2017 година

4.
5.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година

6.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година

7.
8.

Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна инфраструктура за 2017 година
Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2017
година (попълва се само от търговските банки)
Справка за данъците и таксите през 2017 година

9.
10.
11.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година

12.

Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и
други източници за 2017 година
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2017 година

13.

Справка за загубите от кризисни събития през 2017 година (попълва се само от общините)

Стр.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3   

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

Телефони **
Забележка: Попълват се данните на предприятието, а не на счетоводното предприятие.

II. Собственост към 31.12.2017 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация
Общо

100.00

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:
– Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно
физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
– Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за чужденците
в Р България не е български гражданин;
В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя
формата на частна собственост.

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
** В първата клетка се изписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

III. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2017 г. в %

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2017 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
IV. Място на извършване на дейността
На колко места (адрес, населено място) Вашето предприятие извършва дейност?
Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”.
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Район*
Код по ЕКАТТЕ
Код на поречие

V. Фамилен бизнес (попълва се само от банките)
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

Дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е изпълнено едно от двете условия:
1. Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на физическото лице, създало или придобило
предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или
рода участва официално в управлението на предприятието.
2. Ако акции на предприятието се търгуват на борсата - физическото лице, създало или придобило предприятието, и/или неговите
съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници, трябва да притежават (заедно) най-малко 25% от акциите, даващи право на глас
и поне един представител на семейството или рода да участва официално в управлението на предприятието.
Пол на лицето, което управлява фамилния бизнес:

МЪЖ

ЖЕНА

VI. Задължение за консолидиране
Вашето предприятие задължено ли е да съставя консолидиран финансов отчет?

ДА
НЕ
VII. Ако Вашето предприятие не е част от група предприятия (глава или член на група), притежава ли клонове (поделения,
филиали) извън България?

ДА – моля, попълнете приложение “Справка за клоновете извън България”
НЕ
* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.

2

1

3

Държава
4

Основна дейност*
5

Код по
КИД-2008
6

Брой заети
лица
7

Оборот
хил. лв.
8

Разходи за
персонала
хил. лв.
9

Брутни инвестиции
в дълготрайни
материални активи
хил. лв.

* Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2017 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана
на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg

ВЕСТНИК

Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за
съответната чуждестранна валута.

Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни
строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.

Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките
на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски, допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.

Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се
посочват „Брутни записани премии“.

Производствена стойност се изчислява като:

В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.

ДЪРЖАВЕН

Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани
през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък върху
добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

УКАЗАНИЯ
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време, включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор
за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено време, а също и
тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите лица.

Наименование

№

Справка за клоновете извън България

БРОЙ 6
С Т Р. 1 3 5   

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

СПРАВКА ЗА МЕСТНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 2017 ГОДИНА

ДАННИ ЗА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА
Пореден номер
Наименование на местната единица:

Място на извършване на дейността:
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ

Пощенски код

Код на поречие

Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс **

Телефони **
Вид дейностописание
Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение
Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол
Среден брой през годината на работещите собственици
Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

* Попълва се за Столична община и градовете Пловдив и Варна.
** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

Код (КИД 2008)
Код (НКИД 2003)

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7   

УКАЗАНИЯ
Местни единици:
Съгласно определението на ЕВРОСТАТ, местна единица „МЕ” е предприятие или част от предприятие, което извършва дейност на собствен
адрес и с постоянен персонал (минимум един човек на непълен работен ден). Предприятието, отговорно за една или повече МЕ трябва да
има възможност да предоставя информация за нея/тях.
“Наименование на МЕ”: Името на МЕ трябва да е уникално. То се образува като към името на предприятието се прибави населеното
място, район, квартал или ж.к.. В случай, че има повече от една местна единица в един и същ район/квартал/ж.к. се добавя описание
или пореден номер. Ако управлението на предприятието е на адрес, различен от този на описаните местни единици, създайте и местна
единица на офиса, от който се извършва управлението. За такава местна единица името се формира като към името на предприятието се
добави текста „- ОФИС”.
“Място на извършване на дейността” е възможно най-детайлният адрес на местната единица, за който предприятието може да
предостави данни (подробен адрес, населено място, община, област).
“Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение” за местната единица. Сумата от наетите лица
в местните единици да е равна на код 1000, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд” за
предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол” за местната единица. Сумата от наетите лица по
договор за управление и контрол в местните единици да е равна на код 1400, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд” за предприятието.
“Среден брой през годината на работещите собственици” за местната единица. Сумата от работещите собственици в местните
единици да е равна на код 1600, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ” за предприятието.
“Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател” за
местната единица. Сумата от наетите лица, които имат само извънтрудови правоотношения (граждански договор) и не работят при друг
работодател в местните единици да е равна на код 1510, к. 1 от „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд” за предприятието.

С Т Р.
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СПРАВКА ЗА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

БРОЙ 6
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обща информация за Групата от предприятия (ГП):
Вашето предприятие част от ГП ли е?

(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3, Приложение 1 и Приложение 2)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 4 и 6)

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 3)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 3)
3.3. Брой на предприятията в ГП (без „Главата“ на ГП)
3.4. Брой на заетите лица общо за ГП за 2017 г. (виж указанията)
3.5. Консолидиран оборот на ГП за 2017 г. в хил. лв. (виж указанията)
Идентификация на прекия собственик:

(Моля, впишете Вашия пряк собственик с най-голям процент на притежание (може и по-малко от 50 % от собствения капитал, акции и др.))

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:

,

Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е българско юридическо / физическо лице )
5.1. Наименование на ултимативния собственик на
ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

5.

(физическо лице)

Данни за контакт
5.4. Телефон*
5.5. Електронна поща
5.6. Интернет страница
Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е чуждо юридическо/физическо лице)
6.1. Наименование на ултимативния собственик
(кирилица)

6.2. Наименование на ултимативния собственик
(латиница)

6.

Име на държавата

6.3. Държава на регистрация на ултимативния собственик на ГП
Данни за контакт
6.4. Телефон*
6.5. Електронна поща
6.6. Интернет страница

* В първата клетка се вписва кода за национално избиране/кода на мобилния оператор, а във втората номера на телефона/факса.
(отнася се за всички полета от този вид във въпросника).
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УКАЗАНИЯ
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България и
формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1) Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2) Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3) Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4) Директива (2001/34/EO) относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на
публикуване;
5) Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до кредитните институции;
6) Закон за счетоводството на Р България.
Под статистическа единица от вид„Група предприятия”се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си с правни (юридически)
и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно или чуждестранно юридическо лице, което
не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа дейност на
територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за „Последното
предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я в Република България
е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго предприятие от страна Y, в този
случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно юридическо или физическо лице и
осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо лице) на
предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от дяловете в капитала
на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008) - виж Приложение 3
- Тук се посочва дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финансови операции/лихви и т.н в зависимост от вида на
дейностите на предприятията в групата.
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008) - виж Приложение 3
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за трети лица. Резултатите от допълнителната
дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП, независимо дали са български или чужди правни единици ( „Главата“ на ГП не се включва).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или равен процент
собственост на друго юридическо лице.
5. ЧЛЕНОВЕ НА ГП:
Приложение 1 се попълва при отговор „1” или „2” на Въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП. Понятието „контрол” отразява
отношенията между „Правната единица - Предприятие-майка” и „Правната единица – член от групата”. Контролът между юридическите лица е сложно
понятие от икономическа гледна точка. Оперативните правила за изграждане на връзки между правни единици в рамките на ГП трябва да се обосновават
на наблюдавания критерий: „доказателство за контрол“. Поради което достатъчно е поне един от следните случаи да бъде наличен, с цел определяне
връзката на пряк или непряк контрол между две юридически (правни) единици:
1) юридическо лице, пряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице (пряк контрол);
2) юридическо лице непряко притежава повече от 50 % от право на глас на друго юридическо лице, чрез дъщерни предприятия (непряк контрол);
3) Наличие на специално законодателно постановление или наредба, което дава право на правителството да определя корпоративната политика или да
назначава директорите на юридическото лице (правна единица);
4) юридическо лице, което изцяло консолидира отчетите на друго юридическо лице и няма друга правна единица, която да консолидира същото
юридическо лице (контрол по силата на пълна консолидация);
5) Административни източници, събиращи декларации в изпълнение на специфични законови, данъчни или други изисквания за регулиране на пазара,
в които е представена информация, дали дадено юридическо лице контролира едно или повече юридически лица, дори ако то притежава 50 и по-малко
процента от правото си на глас (ефективен миноритарен контрол) и никое друго юридическо лице не притежава повече.
Забележка:
Възможно е, два случая (например 1 и 4) да се прилагат едновременно. Като се има предвид правилото, че една правна единица не може да се контролира
от две други правни единици, де факто трябва да бъде избрана контролираща правна единица. Случай 4, може да се разглежда с по-малка тежест от случай
1, защото може да има ситуации на консолидация с по-малко от 50% собственост и ситуации без консолидация с над 50% участие в собствеността.
Пример за определяне на „Контрол“ между единици:
Фирма X притежава 60% от A и B, а A и B притежават по 30% от собствеността на C, което означава че X непряко контролира C. Въпреки че притежава непряко
(60% * 30%) + (60% * 30%) = 36% от акционерния капитал на C, X контролира фирмата C чрез своите две дъщерни дружества А и B, чрез комбиниране на
правото си на глас в C, което е (30% + 30%) = 60%. От друга страна фирма Y притежава 40% от B и 100% от фирма D, а D притежава 40% от C. Или Y притежава
(40% * 30%) + (100% * 40%) = 52% от собствеността на C, но няма да има сила да я контролира, защото притежава само 40% от правото на глас в C. С други
думи, правото на глас на фирма X e в резултат от връзките между X->A->C и X->B->C и се натрупва при определяне на действителния контрол (този контрол
често се нарича “кумулативен контрол„) – Фигура 1.
В Приложение 1 - в колона „Вид контрол“ се отбелязва с X съответния вид - пряк (директен) в колона 6, непряк (индиректен) в колона 7. В колона 8 се
вписва процентът на собственост/контрол

С Т Р.
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Фигура 1

60%

X

A

40%

B

30%

Y

60%

100%

30%
D

C
40%

При отговор „2“ на въпрос 1 („Вашето предприятие част от ГП ли е?”) от справката за ГП се попълва Приложение 2 за предприятията в чужбина, за които
се посочват основна икономическа дейност по КИД-2008, брой заети лица, оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални
активи (част от форма СПБ-13 за структурата и дейността на чуждестранните предприятия, контролирани от български предприятия, попълвана в БНБ до
2014 г.).
Брой заети лица - посочва се средногодишният брой заети лица. Показателят включва всички лица, работещи на пълно или непълно работно време,
включително сезонни и надомни работници, работещи собственици, наети по договор за управление и контрол, наети по извънтрудови правоотношения
(граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници. Не се включват лицата, отсъстващи за неограничено
време, а също и тези, предоставени по договор от други предприятия. В случай, че не разполагате с данни за брой заети лица, посочете броя на наетите
лица.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени
суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на
дълготрайни активи, приходите от финансирания и финансовите приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данък
върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 64 - Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и
допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочва „Производствена стойност”.
Производствена стойност се изчислява като:
Лихви за получаване и подобен приход
– дължими лихви и подобни такси,
+ комисионни за получаване,
+ доход от акции и други ценни книжа с променлив доход,
+ нетна печалба или нетна загуба от финансови операции,
+ други приходи от основна дейност.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от раздел 65 - Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване, без група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват „Брутни записани премии“.
В случай, че основната икономическа дейност на предприятието в чужбина е от група 65.3 - Допълнително пенсионно осигуряване, за оборот се посочват
„Общи пенсионни вноски“. Тук се включват получените пенсионни вноски в рамките на отчетния период - задължителни вноски, други редовни вноски,
допълнителни доброволни вноски, входящи трансфери и други вноски.
Разходи за персонала - стойността на всички видове възнаграждения и осигуровки на наетите лица (включително задължителни и доброволни
осигуровки) за сметка на работодателя, извършени през отчетния период.
Брутни инвестиции в дълготрайни материални активи - стойността на направените разходи за придобиване на ДМА през отчетния период, които
включват фактически извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез възлагане и по стопански начин, за доставка
и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и
проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не
се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.
Показателите оборот, разходи за персонала и брутни инвестиции в дълготрайни материални активи се попълват в хил. лв., като данните в чуждестранна
валута се преизчисляват по средния за отчетната година валутен курс на БНБ за съответната чуждестранна валута.
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*Посочва се дейността с най-голям относителен дял в нетните приходи от продажби през 2017 година. За описание на дейността се използва Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет
страницата на НСИ – www.nsi.bg

Държава на
регистрация

Наименование

Справка за предприятията в чужбина
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

С Т Р. 1 4 3   
Приложение 3

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
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Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 6
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Отчетна единица: .........................................................
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ВЕСТНИК
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2017 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)
от код 1001: жени

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

1000
1001
1002

x
x

x

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 г.:
Ръководители

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство
- непреизчислени към пълна заетост

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

Напуснали през годината - общо

1840

Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1930
1931
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

Възнаграждение над основната заплата
(наднормено и премии по системите за заплащане на труда)

3130

в т.ч.

годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати
и други еднократни възнаграждения

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален
стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

а
Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000 к.3)

Код на
реда

3160

по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС

3161

по чл.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС

3162

по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.3 от ЗДС

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

x

x

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор
и не работят при друг работодател

1510

Наети лица по чл.111 от КТ за допълнителен труд

1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7   

УКАЗАНИЯ
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда “Отчет за
заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие
в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните единици
(поделенията), а не по седалище на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове , офиси и т.н. на
територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от
местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде равен
на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на
зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както и тези
по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов стаж
(съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях, която е
посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер на хонорари и
др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между нормалната
продължителност на работното време на едно наето лице на непълно работно време към нормалната продължителност на работното време на
едно наето лице на пълно работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се начислява
работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ; лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, както и начислените за тях суми за трудово възнаграждение и осигуровки.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на
персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния
брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост
за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ сбор се разделя на броя
на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация
през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се като
разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент на пълна
заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е. назначените по
чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на
пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния ден в
предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от списъчния брой на
персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х 0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой
се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица 40 часа (8 часа х 5
дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни дни и лицата са включени
в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на непълно
работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код 1910 не се включват
дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите
по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията по КТ, ЗДС и
КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни
възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през годината:
тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24 май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения (премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и
професионален опит, работа през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225 и 331;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5.
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална болест”,
“Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
“трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване за сметка на работодателя върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други
възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло, транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се посочва стойността на стоките
и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данъкът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура по чл.
204 ал.1 от същия закон. Не трябва да се посочват сумите, начислени по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Част ІІ. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател
(по чл. 111 от КТ) и работещи собственици.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства на код
1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански
договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ. Те не се включват в Част І.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците, които само
получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение.
Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански договори,
за начислени суми по договор за управление и контрол, и суми за наетите лица по чл.111 от КТ. Не трябва да се посочват социалните и здравни
осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.

Код на
реда

б

Показатели

а

6130

6140

Търговска репутация

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

6387

6380

6000

Други дългосрочни финансови активи

ОБЩО (І + ІІ + ІІІ)

Финансови активи, обявени за продажба

Общо за група ІІІ

6385

6386

Финансови активи, държани до настъпването на
падежа

6383

6384

Инвестиции в смесени предприятия

Инвестиционни имоти

6381

6382

Инвестиции в дъщерни предприятия

6200

6241

6240

Инвестиции в асоциирани предприятия

ІІІ. Дълготрайни финансови активи (без дългосрочни вземания)

Общо за група II

в т. ч. предоставени аванси

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

6231

6230

в т. ч. транспортни средства

6220

Съоръжения и други

6212

Машини, производствено оборудване и апаратура

6211

Сгради

6210

6100

1

в началото
на периода
2

на постъпилите
през периода
3

4

на излез- в края на
лите през периода
(1+2-3)
периода

Отчетна стойност на нетекущите активи

5

увеличение
6

7

x

x

x

x

x

x

x

x

9

начислена през
периода

x

x

x

x

x

x

x

x

10

отписана
през
периода

Амортизация

x

x

x

x

x

x

x

x

11

в края на
периода
(8+9-10)

x

x

x

x

x

x

x

x

12

увеличение

x

x

x

x

x

x

x

x

13

намаление

Последваща оценка

x

x

x

x

x

x

x

x

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)
Преоценена
амортизация в
края на
периода
(11+12-13)

ВЕСТНИК

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Преоценена стойност в началото
намале(4+5-6)
на
ние
периода

Последваща
оценка

ДЪРЖАВЕН

Земи

Земи и сгради

ІІ. Дълготрайни материални активи

Общо за група I

6141

6120

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

в т. ч. предоставени аванси

6110

Продукти от развойна дейност

I. Нематериални активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

(попълва се от бюджетните предприятия – първостепенни разпоредители на бюджетни средства и централните офиси на банките*)

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 6
С Т Р. 1 4 9   

0120

0130

Проучване и оценка на полезни изкопаеми

Други

0295

0296

0281

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

в т.ч. разходи за ремонт на нает актив, отчетени като отделен
нематериален актив

0280

Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги

Други

0271

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0270

0261

Разрешителни за предприемане на специфични дейности

0260

0250

Подлежащи на търгуване оперативни лизинги

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0240

Други продукти, обект на интелектуална собственост

0251

0230

Оригинали на развлекателни, литературни или художествени
творби

Разрешителни за използване на природни ресурси

0220

Бази данни

1

в началото на
периода

2

Общо

2а

2б

3

Общо

3а

Излезли чрез
продажба
бартер, безвъзмездно; апортни вноски

Постъпили
поради извънредни и други
събития**

3б

4

Излезли поради
в края на
извънредни и периода (1+2-3)
други
събития***

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността

0210

Компютърен софтуер

0200

0110

Научноизследователска и развойна дейност

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни
продукти и други подобни права и активи ( код 6120 )

0100

б

Код на
реда

Излезли

Постъпили
Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт

Отчетна стойност

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2017 ГОДИНА
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Продукти от развойна дейност ( код 6110 )

а

Показатели

Раздел I. Нематериални активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

б

0313

0314

0315

0316

0317

Други земи и свързаните с тях повърхностни води

Подобрения върху земите

Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята

Други

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0481

Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)

Животни, отглеждани за многократно получаване на
продукти от тях

Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно
получаване на продукти от тях

Антикварни и други произведения на изкуството

Благородни метали и скъпоценни камъни

Други ценности

Други

в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност

0400

Транспортни средства ( код 6231 )

Съоръжения и други ( код 6230 )

0323

Други сгради

0350

0322

Сгради жилищни

Машини, производствено оборудване и апаратура,
поточни производствени линии и други (код 6220)

0321

Сгради нежилищни

0320

0312

Терени за отдих и развлечения и свързаните с тях
повърхностни води

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

Постъпили чрез
покупка, бартер,
безвъзмездно,
апортни вноски,
финансов лизинг, произведени и задържани
за собствено
използване от
производителите, основен
ремонт
2б

Постъпили
поради извънредни и други
събития*

3

Общо

Отчетна стойност

3а

3б

4

Излезли чрез
в края на
продажба
Излезли поради
извънредни и периода (1+2-3)
бартер, безвъзмездно; апорт- други събития**
ни вноски

Излезли

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

ДЪРЖАВЕН

Сгради ( код 6212 )

0311

Обработваеми земи

0310

Земи под сгради и постройки

Земи ( код 6211 )

0300

а

Земи и сгради ( код 6210 )

Код на
реда

Показатели

Раздел II. Дълготрайни материални активи

БРОЙ 6
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5 1   

0572

Сгради

1

в началото на
периода

2

Общо

Постъпили

2а

Постъпили чрез покупка, бартер, безвъзмездно,
апортни вноски, финансов лизинг, произведени
и задържани за собствено използване от
производителите, основен ремонт
2б

Постъпили
поради
извънредни
и други
събития**

Отчетна стойност

3

Общо

Излезли

3а

Излезли чрез
продажба бартер,
безвъзмездно;
апортни вноски
3б

Излезли поради
извънредни и
други събития***
4

в края на
периода
(1+2-3)

(Хил. левове)

5

увеличение

6

намаление

Последваща оценка

Лице за контакт:

Съставител:

Ръководител:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

(подпис)

ДЪРЖАВЕН

Дата:

*** В колона 3 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Загуби поради катастрофални събития; Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията
на активите; Други изменения в обема, некласифицирани другаде.

** В колона 2 б “поради извънредни и други събития” се включват други изменения в обема на активите, като: Конфискация без изплащане на компенсация; Промени в класификацията на активите; Други изменения в обема,
некласифицирани другаде.
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* Справката се попълва от:
- Бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини). Бюджетните предприятия, които имат нетекущи активи само за една дейност в едно населено
място, попълват един отчет. Когато нетекущите активи са в различни дейности или на различни населени места, първостепенният разпоредител попълва обобщен отчет и детайлни отчети за всеки вид дейност и/или населено
място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на обобщения отчет);
- Централни офиси на банките - подават един отчет.

0571

Земя

0570

б

а

Инвестиционни имоти

Код на
реда

Показатели

Раздел III. Дългосрочни финансови активи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

Показатели

4520

4540
4550

Други разходи

х

а
Нежилищни сгради (4611+4612+4613)
Производствени сгради
Търговски сгради
Други видове нежилищни сгради
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)
Транспортна инфраструктура
Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии
Други видове инженерно-строителни съоръжения

Наименование на обекта

Код на
реда
б
4610
4611
4612
4613
4620
4621
4622
4623

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2017 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2017 г.

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

Звено

(Хил. левове)

Дейност

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2017 г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

Общ.

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

Разходи за придобиване на
ДМА през текущата година чрез
строителство и закупуване

Обл.

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523)
Жилищни сгради

б

Земя

1

Код на
реда

4500

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2017 г.
(незавършено
строителство)

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

а

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2017 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, които през 2017 г. са извършили разходи за придобиване или са придобили дълготрайни
материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване - нефинансови предприятия, съставящи баланс;
предприятия с нестопанска цел; застрахователи; специализирани инвестиционни предприятия; пенсионноосигурителни дружества;
бюджетни предприятия - първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства, организации и общини) и
централни офиси на банките. Бюджетните предприятия, когато имат извършени разходи само за една дейност в едно населено място,
попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и детайлни
отчети за всеки вид дейност и/или населено място (сумата от детайлните отчети трябва да е равна на общите разходи за придобиване на
ДМА от обобщения отчет). Централните офиси на банките подават един отчет.
Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са обект
на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство).
Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2017 г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2017 г.” се посочват данни
само на обобщения отчет за стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново
строителство, разширение и основен ремонт.
Нежилищни сгради – на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде).

б

Пречиствателни станции за питейни води

530

523

522

Други (вкл. резервоари)

521

Вътрешна

520

1

2

3

4

Ръководител:
Съставител:

5

7

Общински
бюджет

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

6

Републикански
бюджет

8

ПУДООС

Дата:

9

Програма
за развитие
на селските
райони
10

(телефон)

(подпис)

ОП „Околна
среда“

Източници на финансиране за придобиване на ДМА

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

ДМА
придобити
през
за придобиване
за
текущата
(6+7+8+9+10) поддържане
година

Разходи за ДМА

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Външна

Водопроводна мрежа - общо

а

Показатели

Код на
реда Общо
(2+3)

ДМА към
края на
годината
(по отчетна
стойност)

СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2017 ГОДИНА

ДМА и разходи за ДМА за водоснабдителна инфраструктура

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................
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Отчетна единица: .........................................................
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СПРАВКА ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗАЕМИ И ПРИВЛЕЧЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ И
ПОДСЕКТОРИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
(попълва се само от търговските банки)

(Хил. левове)
Предоставени заеми
Привлечени депозити
Начислени
Начислени
Код на
приходи
разходи за
Институционални сектори и подсектори
Към
Към
Към
Към
реда
от лихви за
лихви за
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
отчетния
отчетния
период
период
а
б
1
2
3
4
5
6
Общо - резидентен и нерезидентен сектор 100000
Резидентен сектор
110000
Нефинансови предприятия
110110
Финансови предприятия
110120
БНБ
110121
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки) 110122
Фондове на паричния пазар (ФПП)
110123
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
110124
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
110125
Финансови спомагателни организации 110126
Каптивни финансови институции и
заемодатели
110127
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
110128
Пенсионни фондове (ПФ)
110129
Държавно управление
110130
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
110131
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
110132
Социалноосигурителни фондове
110133
Домакинства
110140
Жилищни заеми
110141
х
х
х
Потребителски заеми
110142
х
х
х
Други заеми
110143
х
х
х
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД) 110150
Нерезидентен сектор (Останал свят)
120000
Държави членки, институции и органи
на Европейския съюз
121000
Еврозона
121100
Нефинансови предприятия
121110
Финансови предприятия
121120
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки) 121121
Фондове на паричния пазар (ФПП)
121122
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
121123
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
121124
Финансови спомагателни организации 121125
Каптивни финансови институции и
заемодатели
121126
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
121127
Пенсионни фондове (ПФ)
121128
Държавно управление
121130
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
121131
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
121132
Социалноосигурителни фондове
121133
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Институционални сектори и подсектори

а
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)
Страни от ЕС, извън Еврозоната
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Фондове на паричния пазар (ФПП)
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Финансови спомагателни
организации
Каптивни финансови институции и
заемодатели
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
Пенсионни фондове (ПФ)
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)
Държави, които не са членки на
ЕС, и нерезидентни международни
организации в Европейския съюз
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Депозитни институции, без
централната банка (Търговски банки)
Фондове на паричния пазар (ФПП)
Инвестиционни фондове, различни от
тези на паричния пазар
Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните)
дружества и пенсионните фондове
Финансови спомагателни организации
Каптивни финансови институции и
заемодатели
Застрахователни (осигурителни)
дружества (ЗД)
Пенсионни фондове (ПФ)
Държавно управление
Централно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Местно държавно управление (без
фондовете за социална сигурност)
Социалноосигурителни фондове
Домакинства
Нетърговски организации,
обслужващи домакинствата (НТООД)

Предоставени заеми
Привлечени депозити
Начислени
Начислени
Код на
приходи
разходи за
Към
Към
Към
Към
реда
от лихви за
лихви за
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
31.12.2016 г. 31.12.2017 г.
отчетния
отчетния
период
период
б
1
2
3
4
5
6
121140
121150
121200
121210
121220
121221
121222
121223
121224
121225
121226
121227
121228
121230
121231
121232
121233
121240
121250
122000
122110
122120
122121
122122
122123
122124
122125
122126
122127
122128
122130
122131
122132
122133
122140
122150
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Раздел I. Справка за предоставени заеми и привлечени депозити на иституционален сектор домакинства по области
(Хил. левове)
Привлечени депозити

Предоставени заеми
Област

а

Код на
реда

б

Към 31.12.2016 г. Към 31.12.2017 г.

1

Общо за страната

110100

Благоевград

110001

Бургас

110002

Варна

110003

Велико Търново

110004

Видин

110005

Враца

110006

Габрово

110007

Добрич

110008

Кърджали

110009

Кюстендил

110010

Ловеч

110011

Монтана

110012

Пазарджик

110013

Перник

110014

Плевен

110015

Пловдив

110016

Разград

110017

Русе

110018

Силистра

110019

Сливен

110020

Смолян

110021

София (столица)

110022

София

110023

Стара Загора

110024

Търговище

110025

Хасково

110026

Шумен

110027

Ямбол

110028

2

Начислени
приходи
от лихви за
отчетния
период

Към
31.12.2016 г.

Към
31.12.2017 г.

Начислени
разходи за
лихви за
отчетния
период

3

4

5

6

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички Търговски банки на територията на страната, включително клонове на чуждестранни банки, лицензирани
да оперират в страната.
Съдържанието на информацията се отнася за наличностите на предоставените заеми (колона 1 и 2) и привлечените депозити (колона 4 и
5) към края на отчетния период, както и начислените за отчетния период приходи и разходи от лихви (колони 3 и 6). Данните се попълват
в стойност - хиляди лева.
Разпределението на предоставените заеми и привлечените депозити, както и начислените лихвени приходи и разходи по институционални
сектори и подсектори - контрагенти, е информационната база за последващи изчисления на размера на предоставените банкови услуги
по категории потребители.
Групирането на стопанските единици по институционални сектори и подсектори (редове от справката) се основава на дефинициите
на Европейската система за национални сметки (EСНС' 2010) и съответства на принципите, прилагани от Парична статистика на БНБ
(Приложение към справката - Дефиниции на институционалните сектори и подсектори).

ДЕФИНИЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ И ПОДСЕКТОРИ
Резидентен сектор
Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на
основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където
дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период
от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно
основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава.
Сектор "Нефинансови предприятия"
Сектор „Нефинансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е производството на стоки и нефинансови услуги. Сектор „Нефинансови предприятия“ включва
също и нефинансови квазикорпорации.
Сектор "Финансови предприятия"
"Сектор „Финансови предприятия“ се състои от институционални единици, които са независими юридически лица и пазарни
производители и чиято основна дейност е предоставянето на финансови услуги. Тези институционални единици обхващат всички
корпоративни предприятия и квазикорпорации, които се занимават главно с:
- финансово посредничество (финансови посредници);
- спомагателни финансови дейности (финансови спомагателни организации).
Включват се и институционалните единици, които предоставят финансови услуги, когато повечето от активите или пасивите им не се
търгуват на свободните пазари.
Централна банка
Подсекторът включва Българската народна банка, чиято основна функция е емитиране на парични средства, поддържане вътрешната и
външната стабилност на националната парична единица и управление на международните резерви на страната.
Депозитни институции без централната банка (Търговски банки)
Подсекторът включва всички финансови предприятия, които са основно ангажирани с финансово посредничество и чието задължение
е да получават депозити и/или близки заместители на депозити от други институционални единици, различни от парично-финансови
предприятия, както и да дават заеми и/или да инвестират в ценни книжа за своя собствена сметка. Този подсектор включва всички
търговски банки.
Фондове на паричния пазар (ФПП)
В подсектор "Фондове на паричния пазар" се класифицират следните финансови посредници: инвестиционни фондове, включително
инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици са близки
заместители на депозитите.
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
Инвестиционните фондове, различни от тези на паричния пазар, включват инвестиционни тръстове, дялови тръстове и други колективни
инвестиционни схеми, чиито акции или дялови единици не се смятат за близки заместители на депозитите.
Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове
Подсектор „Други финансови посредници, без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ се състои
от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с финансово посредничество, като натрупват
пасиви във форма, различна от валута, депозити или дялове в инвестиционни фондове, или са във връзка със застрахователни,
пенсионни и стандартни гаранционни схеми от институционалните единици. Подсектор „Други финансови посредници, без
застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове“ е допълнително разделен на подсектори, състоящи се
от финансови предприятия за секюритизация, посредници на ценни книжа и деривати, финансови предприятия, занимаващи се с
кредитиране, и специализирани финансови предприятия.
Финансови спомагателни организации
Подсектор „Финансови спомагателни организации“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно
ангажирани с дейности, тясно свързани с финансовото посредничество, но които сами по себе си не са финансови посредници.
Каптивни финансови институции и заемодатели
Подсектор „Каптивни финансови институции и заемодатели“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които не
са ангажирани нито с финансово посредничество, нито с предоставяне на спомагателни финансови услуги, и по-голямата част от чиито
активи или пасиви не се търгуват на свободните пазари.
Застрахователни (осигурителни) дружества (ЗД)
Подсектор „Застрахователни (осигурителни) дружества“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са
основно ангажирани с финансово посредничество като следствие от обединяване на рискове, главно под формата на пряко застраховане
или презастраховане .
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Пенсионни фондове (ПФ)
Подсектор „Пенсионни фондове“ се състои от всички финансови предприятия и квазикорпорации, които са основно ангажирани с
финансово посредничество като следствие от обединяване на социалните рискове и потребности на осигурените лица (социално
осигуряване). Пенсионните фондове, като социалноосигурителни схеми, осигуряват доходи при пенсиониране, а също и плащания при
смърт и инвалидност.
Сектор "Държавно управление"
В сектор "Държавно управление" се включват всички институционални единици, които са други непазарни производители. Продуктът им
е предназначен за индивидуално и колективно потребление и главно е финансиран от задължителни плащания, направени от единиците,
принадлежащи на другите сектори и/или всички институционални единици основно са ангажирани в преразпределение на националния
доход и богатство.
Централно държавно управление
Централно държавно управление включва: Народно събрание, министерства, включително Министерски съвет като независима единица,
агенции, които са независими юридически лица, Българска академия на науките и други автономни изследователски и научни институции,
Българска национална телевизия и Българско национално радио.
Местно държавно управление
Местно държавно управление включва всички общини като единици на публичната администрация.
Социалноосигурителни фондове
Социалноосигурителните фондове включват институционални единици, които управляват социалноосигурителни схеми - Национален
осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Учителски пенсионен фонд.
Сектор "Домакинства"
Сектор “Домакинства” включва лица или групи от лица като потребители и производители на стоки предимно за собствена крайна
употреба; еднолични търговци, водещи едностранни счетоводни записвания с до 10 наети лица.
Сектор "Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)"
Сектор “Организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата” се състои от институции и отделни юридически лица, които
обслужват домакинствата. Сектор включва: синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църковни и религиозни общества,
читалища и други.
Нерезидентен сектор (Останал свят)
Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или
имащи други икономически връзки с резидентни единици.
Европейски съюз
Други страни и международни организации
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СПРАВКА
ЗА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа, без ДДС и лихви
(Левове – цели числа)
Показатели

Код на реда

Начислени суми

Платени суми

а

б

1

2

Данъци и такси за превозни средства
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища
и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р България
за гражданските въздухоплавателни средства

8462

Пътна такса (винетка) - закупени в България
Данък върху нетния тонаж на корабите по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8464

8469

8465

Такси за замърсяване на околната среда
За замърсяване на водите (Тарифата за таксите, Закон за водите)

8472

Продуктова такса (Закон за управление на отпадъците)

8473

Такса за битови отпадъци (Закон за местните данъци и такси)

8474

Такси за ползване на ресурси
По Закона за защитените територии (без лечебни растения)

8475

Ползване на водни ресурси - за водовземане (Тарифа за таксите)
Ползване на воден обект за наносни отложения от повърхностните води
(Тарифа за таксите)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите (без лечебни растения)

8483

По Закона за лечебните растения

8476

Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии

8484

За стопански риболов (Закон за рибарство и аквакултури)

8485

Други данъци и такси
Данък върху представителните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху социалните разходи по Закона за корпоративното подоходно
облагане
Данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
Данък върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване
активи и/или с използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно
облагане

8486

8491
8492
8493
8494

Декларирам, че през 2017 г. не съм плащал такса за битови отпадъци

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица (вкл. компании, осъществяващи финансов лизинг), които имат плащания за данъци
и такси. Съгласно Регламент на ЕК 691/2011 относно Европейските икономически сметки за околната среда данъците и таксите с код на
реда от 8461 до 8485 се отнасят за околната среда. Съгласно Регламент на ЕК 549/2013 относно Европейската система от национални и
регионални сметки в Европейския съюз код на реда от 8491 до 8493 се отнасят за други данъци и такси. Данъците и таксите са изброени в
справката, както и в настоящите указания. Попълват се съответните суми начислени и платени през отчетната година, независимо за коя
година се отнасят, в ЛЕВОВЕ. Не се включват ДДС и начислените лихви.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства - плащания за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, вкл. и за табели с регистрационен номер. Заплащат се еднократно при регистрацията на превозните средства.
Данък върху превозните средства – годишен данък съгласно Закона за местните данъци и такси. Освен за пътни превозни средства,
данък се плаща за корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, както и за въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България.
Такси за замърсяване на околната среда
Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за околната среда, която обуславя голямото им
разнообразие.
Закон за водите - плащат се такси за замърсяване, съгласно Тарифата за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Не
се включват сумите за услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води (ВиК, пречиствателни станции).
Закон за управление на отпадъците – плаща се или продуктова такса в ПУДООС или лицензионно възнаграждение за организации
по оползотворяване на отпадъци. Таксата се плаща от лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци. Не се включват отчисленията (по чл. 60 от ЗУО) при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци
чрез депониране.
Такса за битови отпадъци се заплаща годишно към общините, съгласно Закона за местните данъци и такси.
Такси за ползване на ресурси
Закон за защитените територии - плащания за разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели
на гъби и диворастящи плодове.
За водни ресурси - включва такси за 1) водовземане, 2) за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни
води, съгласно Тарифата за таксите. Не се включват платените суми за услуги по доставка на вода (ВиК, Напоителни системи и други).
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят на база брутния добив отделно за всеки вид материал.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно Предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, както и от средствата, които се внасят по силата на чл. 179, ал.1. от Закона за лова и опазването на дивеча.
Закон за лечебните растения – сумите, които се събират съгласно чл. 24 и чл. 25 от Закона за лечебните растения. Таксите се определят
съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост.
Лечебни растения по Закона за горите и Закона за защитените територии – сумите, които се заплащат за лечебни растения, извън
списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските територии, предоставени за управление
на държавните предприятия или общинска собственост, както и от защитените територии.
Други данъци и такси
Други данъци върху производството се състоят от всички данъци, с които предприятията се облагат в резултат на участието им в
производствената дейност, независимо от количеството или стойността на произвежданите или продаваните стоки и услуги. Другите
данъци върху производството могат да бъдат дължими върху земята, дълготрайните активи или работната сила, наета в производствения
процес, или върху някои дейности или операции.
С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи (съгл. чл. 204 от ЗКПО) :
- представителните разходи, свързани с дейността; допълнителни разходи на народните представители (съгл.чл.217а от ЗКПО);
- социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица);
социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за
доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“; разходите за ваучери за храна.
С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях (съгл. чл.10 от Закон за местни данъци и
такси).
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал по Закона за корпоративното подоходно облагане - съгласно чл. 215 а, във връзка с чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата
на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или
свързани с използване на персонал, за календарната година.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

СПРАВКА
ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОМОЩИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Сума - хил. лв.

а

б

1

Получени субсидии

2500

Субсидии върху продуктите

2510

в това число:
- от правителството

2511

- от Европейския съюз*

2512

Субсидии върху производството

2520

в това число:
- от правителството

2521

- от Европейския съюз*

2522

Получени инвестиционни помощи

2600

в т.ч. от Европейския съюз*

2610

Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии
в т.ч. от Европейския съюз*

2700
2710

* По програми, администрирани от Националния фонд към МФ, Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ и други програми на
Европейския съюз.

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват
към резидентни производители.
Субсидиите върху продукти са субсидии, платими за единица произведена или внесена стока или услуга.
Сумата на субсидиите върху продукти може да се определи по следните начини:
а) конкретна парична сума за количествена единица стока или услуга;
б) определен процент от цената за единица;
в) разликата между конкретна целева цена и платената от купувача пазарна цена.
Субсидии върху производството се състоят от субсидии, с изключение на субсидиите върху продуктите, които резидентните
производствени единици могат да получават поради това, че извършват производствена дейност. За своята непазарна продукция
непазарните производители могат да получават други субсидии върху производството само ако тези плащания от сектор „Държавно
управление“ зависят от общи разпоредби, приложими както за пазарните, така и за непазарните производители.
Примерите за други субсидии върху производство включват:
а) субсидии за работна заплата или работна сила като субсидии, платими за общите разходи за работна заплата или общата работна сила,
или за наемането на работа на определени категории лица, като лица с физически увреждания или такива, които са били безработни
продължително време, или за разходите по схеми за обучение, организирани или финансирани от предприятията;
б) субсидии за намаляване на замърсяването: те се състоят от текущи субсидии, предназначени да покрият някои или всички разходи по
допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на замърсители в околната среда;
в) субсидии за лихвени облекчения в полза на резидентни производствени единици, дори когато са предназначени за насърчаване на
капиталообразуването. Когато дадена субсидия е предназначена да финансира както погасяването на дълга, така и плащането на лихвата
по него, и когато не е възможно тя да бъде разпределена по двата елемента, цялата субсидия се разглежда като инвестиционна субсидия.
Субсидиите за лихвени облекчения са текущи трансфери, предназначени за облекчаване на оперативните разходи на производителите.
Те се разглеждат в сметките като субсидии за ползващите се от тях производители дори когато разликата в лихвата се плаща пряко от
държавното управление на предоставящата заема кредитна институция;
г) компенсиране над нивото на ДДС, произтичащо от системата на пропорционално данъчно облагане, често срещана например в
селското стопанство.
Инвестиционните помощи се състоят от капиталови трансфери в брой или натура, извършвани от сектор “Държавно управление”
или сектор “Останал свят” към други резидентни или нерезидентни институционални единици, за финансиране изцяло или частично на
разходите им за придобиване на дълготрайни активи.
Извършени общо разходи, подлежащи на финансиране със субсидии включват текущи разходи и разходи за нефинансови
дълготрайни активи.

2632

2633

2660

2670

Други донори от страната

2

3

Съставител:

Ръководител:

5

УКАЗАНИЯ

Лице за контакт:

4

Отвеждане и
Опазване на
Оборотно
Опазване на
пречистване на
почвата и
водоснабдяване
въздуха
отпадъчни води
водите
6

8

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

7

9

Дата:

10

Защита от
шума

(телефон)

(подпис)

11

Апаратура за
мониторинг
и контрол

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

Субсидиите са текущи безвъзмездни плащания, които сектор „Държавно управление“ или институциите на Европейския съюз извършват към резидентни производители.
Субсидиите за околната среда са предназначени да покрият някои или всички разходи по допълнителното преработване, предприето за намаляване или предотвратяване на отделянето на
замърсители в околната среда.
Включват се само средствата, които са изразходвани през отчетната година, независимо от общия размер на получената субсидия.
Разпределението на сумите по направления за околната среда, трябва да съответстват на отчетените средства в отчет Разходи за опазване на околната среда (инвестиции и текущи разходи).
В кол. 5 „Опазване на почвата и водите“ да не се записват средства, свързани със селскостопански бизнес. Да се включват само направления, свързани с контрол на почвената ерозия, съхраняване на
биоразнообразието и управление на земите, свързани с Натура 2000, рекултивация на сметища и други терени, почистване на замърсени земи, отводняване, /без сеитбообръщение и дълбока оран/.

2650

Други донори от чужбина

2640

Други международни организации (и
свързаното с тях национално съфинансиране)
Други държави (и свързаното с тях национално
съфинансиране)

2631

2630

По други програми на Европейския съюз

1

б

2620

Общо

Код на
реда

Субсидии от държавата и общините (без
национално съфинансиране)
Европейски съюз (и свързаното с тях
национално съфинансиране)
По програми, администрирани от
Националния фонд към МФ
По програми, администрирани от
Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие"

а

Показатели

Опазване на
Третиране
Ловно и
биоразнообразието,
Опазване
на
защитените
рибностопански
на горите
територии, зони и
отпадъци
мероприятия
обекти

(Хил. левове)

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ОБЩО ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ИНВЕСТИЦИИ И ТЕКУЩИ),
ПОЛУЧЕНИ ОТ СУБСИДИИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА 2017 ГОДИНА

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

БРОЙ 6
С Т Р. 1 6 5   

а

1

б

222

223

224

Международни организации

Други чуждестранни източници

229

- други чуждестранни предприятия

704
705
706
707
708
709

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горското стопанство и риболова
Развитие на образованието

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове

Изследване на политически и социални системи, структури и процеси

713
714

712

711

710

703

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Културни, развлекателни и религиозни дейности

702

700
701

Код на
реда
б

Граждански космически изследвания

6

Обществени
науки

Опазване на околната среда

Разходи за НИРД - общо (701÷714)
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

3

Медицински и Селскостопани ветериздравни науки ски
нарни науки
4
5

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

Хуманитарни
науки и изкуства
7

ВЕСТНИК

Европейска комисия

228

220
221

214

212
213

211

210

200

- предприятия от Вашата група предприятия

Нетърговски организации
Чуждестранни източници - общо
(221+222+223+224)
Чуждестранни предприятия (228+229)

Национални източници - общо (211÷214)
Предприятия / Собствена стопанска дейност,
различна от НИРД
Бюджетни организации и правителствени
фондове (ФНИ, НИФ)
Висши училища

Разходи за НИРД - общо (210+220)

Отчет

Код на
реда

(Хил. левове)

140
150

2

Технически
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата

130

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки

121

120

111

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

1

б
100
110

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

166

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

А. Разходи за НИРД - общо (110+120)
Текущи разходи за НИРД (130+140+150)

а

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
Код н а
реда

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

Отчетна единица: .........................................................
...............................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 6

321

Друг персонал, зает с НИРД

1

421

Друг персонал, зает с НИРД

1

2

в т.ч.
жени

5

общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

Висше
образование

4

в т.ч.
жени
6

в т.ч.
жени

Технически
науки

5

общо

9

общо
10

в т.ч.
жени

6

в т.ч.
жени

11

общо

7

общо

8

в т.ч.
жени

13

общо

14

в т.ч.
жени

Хуманитарни
науки и изкуства

9

общо

10

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Обществени
науки

Професионални бакалаври, бакалаври и магистри

По образователна степен:

8

в т.ч.
жени

Доктори и
доктори на
науките

7

общо

Медицински и
здравни науки

(Среден брой през годината)

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
*Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например:
- ако 3 лица са използвали половината от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки (50%), то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (3 x 0,5) = 1,5;
- ако 2 лица са използвали 20% от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на тяхната заетост с НИРД е = (2 x 0,2) = 0,4;
- ако 1 лице, заето с НИРД, е работило само през половината година , то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е = (1 x 0,5) = 0,5.

411

Изследователи

Персонал - общо (411+421)

401

420

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

410

Друг персонал, зает с НИРД

400

б

Изследователи

Персонал - общо (410+420)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

общо

3

общо

Естествени
науки

Селскостопански
и ветеринарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование

311

Изследователи

Персонал - общо (311+321)

301

320

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

310

Друг персонал, зает с НИРД

300

б

Изследователи

Персонал - общо (310+320)

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

Код на
реда

Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката

БРОЙ 6
С Т Р. 1 6 7   

511

512

513

514

515

516

25 - 34 г.

35 - 44 г.

45 - 54 г.

55 - 64 г.

65 и повече г.

510

б

Код на
реда

под 25 г.

Изследователи - общо (511÷516)

а

Възрастови групи

Раздел VI. Изследователи по възрастови групи
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)

1

общо

Общо

2

в т.ч.
жени

(Среден брой през годината)

Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

618

(име, презиме, фамилия)

617

На други държави

1

Дата:

общо

Общо

(телефон)

(подпис)

2

в т.ч.
жени

ДЪРЖАВЕН

Ръководител:
Съставител:

616

На държава от Африка

615

614

613

612

611

610

б

Код на
реда

(Среден брой през годината)

168

На държава от Азия

На държава от Централна и Южна Америка

На държава от Северна Америка

На друга европейска държава

На държава членка на ЕС

Българско

Изследователи – общо (611÷618)

а

Гражданство

Раздел VII. Изследователи по гражданска принадлежност
(непреизчислени в еквивалент на пълна заетост)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 6

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 9   

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2017 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа и систематична работа, която се провежда с цел
да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и да се разработят нови приложения чрез наличните знания.
За да бъде дадена дейност определена като научноизследователска, тя трябва да бъде насочена към нови открития, на базата
на оригинални концепции или хипотези; да съдържа елемент на несигурност относно крайния резултат или необходимото време и
ресурси за постигането му; да се осъществява планирано със заделен бюджет и да води до резултати, които могат да бъдат възпроизвеждани. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на
ДМА, предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите
разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански
договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в
текущите разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според
вида на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на
обмен между заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително
да се усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
В Раздел II. Разходи за НИРД по източници на средствата общата сума на направените през годината разходи за НИРД се
разпределя по видове национални и чуждестранни предприятия, институции и организации. Средствата, с които е осъществена
НИРД, могат да бъдат получени под различна форма – приходи от продажба на продукти от НИРД по договор с други предприятия,
висши училища или бюджетни организации; приходи от собствена стопанска дейност, различна от НИРД; субсидии от държавния бюджет, средства от правителствени фондове (Фонд научни изследвания (ФНИ), Национален иновационен фонд (НИФ)); безвъзмездна
финансова помощ от Европейската комисия, международни организации и правителства на други държави.
Разпределението, в Раздел III, на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за
която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване
на земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на:
транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и
разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични
заболявания.
Развитие на селското и горското стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на:
селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени торове; ветеринарната медицина.
Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което
оказват върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
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Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване
на политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност
и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други
източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването
на научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, усъвършенстват
и развиват концепции, теории, модели, техническо оборудване, софтуер и оперативни методи. Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД. Включват се и студентите по
магистърски програми, които осъществяват НИРД срещу заплащане.
Друг персонал, зает с НИРД (код 320 и код 420) - обхваща техническия и помощен персонал. Към технически персонал се
отнасят лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко области на науката, които работят под ръководството
и контрола на изследователите. Помощен персонал са квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват
в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението става според научноизследователската област, в
която работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен,
която притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се
посочват само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Изследователи по възрастови групи се посочва броят на изследователите според навършената възраст в години
към 31.12.2017 година.
В Раздел VII. изследователите се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин.
На код 612 в Раздел VII се посочват изследователите с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки на
Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия,
Чехия и Швеция.
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в това число:
От проливни дъждове
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4881
4882
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3

общо
щети

4

сгради

5

машини,
съоръжения,
производствени
линии,
транспортни
средства

6
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9

подпорни
стени

Лице за контакт:

8

улична
мрежа
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от други
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Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева

(име, презиме, фамилия)

12

растение- животновъдство
въдство

в това число:

селско и горско стопанство

20

непредвидени

(телефон)

(подпис)

19

планирани

Разходи за СНАР*
хил. лева

(Продължава в брой 7)

ВЕСТНИК

92

ДЪРЖАВЕН

УКАЗАНИЕ
Справката се попълва от общинските администрации. С нея се събира информация за стойността на щетите, понесени от възникнали през годината кризисни събития, съответно на хора и материални
активи на територията на общината. В колона 1 се посочва броя на кризисните събития. От кол.2 до кол. 13 вкл. се посочват установените по съответния ред, щети и поражения сред населението и
някои матeриални активи, както следва:
Колона 2 - само смъртните случаи.
Колона 3 - стойността на всички установени щети на активи (вкл. и други, които не са посочени) разпределена по събития.
Колона 6 - стойността на цялата поразена инфраструктура (вкл. изброените).
Колона 13 - горски фонд (държавен, общински и на физическите лица).
От колона 14 до колона 18 се посочва информация за получените застрахователни обезщетения и други по вид извънредни приходи получени от различни източници, като помощи за
възстановяване на щетите и разпределени по вид на кризисните събития.
В колона 20 се попълват само средствата, изразходвани над планираните.

2

Загуби
на хора
брой

172

* СНАР - спасителни и неотложни аварийни работи
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-872
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Слишовци, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

25

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-873
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Звезда, община Попово, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

26

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-874
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Осиково, община Попово, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

27

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-876
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Посабина, община Попово, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

29

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-877
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Светлен, община Попово, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

30

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-878
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Градини, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

31

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-875
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Паламарца, община Попово, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-879
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Кардам, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

28

32

С Т Р.

174

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

ЗАПОВЕД № РД-18-880
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Краище, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-884
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дълбоки, община Стара Загора, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

33
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ЗАПОВЕД № РД-18-881
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Лозница, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-885
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Елхово, община Стара Загора, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

34

ЗАПОВЕД № РД-18-882
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Росен, община Генерал Тошево, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

38

ЗАПОВЕД № РД-18-886
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Козаревец, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

39

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-883
от 8 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чернооково, община Генерал Тошево, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-887
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ковач, община Раднево, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-888
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малко Кадиево, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

41

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-889
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пряпорец, община Стара Загора, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-892
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долище, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

45

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-893
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Скална глава, община Кърджали, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

46

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-890
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Подслон,
община Стара Загора, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-894
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Срединка, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-891
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-895
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Старо място, община Кърджали, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-896
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Тополчане, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-897
от 12 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Три
могили, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

50

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-898
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Голям манастир, община „Тунджа“, област
Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

БРОЙ 6

ЗАПОВЕД № РД-18-900
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Комщица, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

53

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-901
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Шума, община Годеч, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

54

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-902
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Сипей, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-899
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Крумово, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-903
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Царевец, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-904
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чилик, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

57

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-908
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на гр. Игнатиево, община Аксаково,
област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

61

ЗАПОВЕД № РД-18-905
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Черна скала, община Кърджали, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

58

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-909
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Крумово, община Аксаково,
област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-906
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черньовци, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-910
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Любен Каравелово, община Аксаково, област
Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-907
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ботево, община Аксаково, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-911
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Орешак, община Аксаково, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-912
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-914
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Поликраище, община Горна Оряховица, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-915
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Правда, община Горна Оряховица, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-916
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стрелец, община Горна Оряховица, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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ЗАПОВЕД № РД-18-913
от 13 декември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Писарево, община Горна Оряховица, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
М. Киров

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3512-П
от 8 януари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „б“, чл. 4, ал. 1, чл. 10а, ал. 2, чл. 28, ал. 10,
чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол (ЗПСК), чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1646 от 11.04.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 31 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4851 от 8.01.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Прода жбата на „Бивша полик линика“,
намираща се на бул. Иван Вазов № 9, Бургас,
обособена част от „Tранспортен диагностичноконсултативен център“ – ЕООД, Бургас (наричана
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 440 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
515, в срок до 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
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контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Паричните постъпления от продажбата на
обособената част да бъдат преведени по сметката
на „Tранспортен диагностично-консултативен център“ – ЕООД, Бургас, съгласно чл. 10а, ал. 2 ЗПСК.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3513-П
от 9 януари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1629 от 19.11.2015 г.
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на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 93 от 2015 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 4855 от 9.01.2018 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на бивше Летище Търговище,
намиращо се в с. Буховци, община Търговище,
област Търговище, обособена част от „Летище
Пловдив“ – ЕАД, Пловдив (наричано по-нататък
„обособената част“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 1 700 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 100 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
500 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 1000 лв. (с включен
ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща,
както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само
в левове, или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 15 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 15 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните постъпления от продажбата на обособената
част да бъдат преведени по сметката на „Летище
Пловдив“ – ЕАД, Пловдив.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 370
от 4 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и
чл. 150, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за „Присъединителен газопровод от ТЕЦ „Девен“ до
ГИП 1 на Завод за полипропиленово фолио на
„Пластхим – Т“ – АД“, започващ от поземлен
имот с идентификатор 20482.505.23, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 20482.505.556, 20482.505.555, 20482.505.324,
20482.505.316, 20482.505.582 и достигащ до поземлен
имот с идентификатор 20482.505.594 по кадастралната карта на землището на гр. Девня, който е
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КИИП) по чл. 150 ЗУТ.
Графичната и текстовата част на проекта за
ПУП – ПП са неразделна част от настоящото
решение.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 150, ал. 8 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Девня, пред Административния
съд – Варна.

158

Председател:
Вл. Ненков

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 392
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6,
чл. 131 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 1 ЗУТ, Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
планове, предвид изложените в предложение с вх.
№ 17ХІ-395 от 31.10.2017 г. фактически основания
Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
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І. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) – част
„Градоустройство“ и част „Ел“, за части от кв. 42,
кв. 42А, кв. 58 и кв. 59 по плана на кв. Коматево,
гр. Пловдив, като:
1. В кв. 42 от УПИ I – Тр.п, УПИ ІІ-770,
УПИ III-770, жилищно застрояване, УПИ IV-770,
жилищно застрояване, и УПИ V-770, жилищно
застрояване, се образуват нови УПИ І-534.2995,
жилищно застрояване, УПИ ІІ-534.2996, жилищно
застрояване, УПИ III-534.2997, жилищно застрояване, УПИ IV-534.2998, жилищно застрояване,
УПИ V-534.2999, жилищно застрояване, УПИ
X X V-534.30 02 , ж и л и щ но зас т роя ва не, У ПИ
XXVI-534.3001, жилищно застрояване, и УПИ
XXVII-534.3000, Тп без промяна на уличната
регулация.
Определя се ново свързано застрояване между УПИ XXV-534.3002, жилищно застрояване, и
УПИ XXVI-534.3001, жилищно застрояване, за
УПИ XXVII-534.3000, Тп – ново застрояване, по
задължителни линии и ново свободно застрояване в останалите новообразувани урегулирани
поземлени имоти с устройствени показатели за
застрояване за жилищна зона „Жм“ – нискоетажно жилищно строителство: височина – до
10 м, плътност на застрояване – максимум 50 %,
Кинт. – до 1,2; озеленяване – минимум 40 %, по
червените, сините, зелените линии, пунктири,
зачертавания, надписи за регулацията с червени
ограничителни и задължителни линии и коти с
черен цвят за застрояването и матрица със син
цвят и част „Ел“ към проекта.
2. В кв. 42А от УПИ VI-773, УПИ VII-772, УПИ
VIII-771 и УПИ IX-534.772, жилищно застрояване,
се образуват нови УПИ VI-773, УПИ VII-534.3006,
жилищно застрояване, УПИ VIII-534.3005, жилищно застрояване, УПИ IX-534.3004, жилищно
застрояване, и УПИ XI-534.3003, жилищно застрояване, без промяна на уличната регулация.
Определя се ново свързано застрояване между
УПИ IX-534.3004, жилищно застрояване, и УПИ
XI-534.3003, жилищно застрояване, и ново свободно застрояване в останалите новообразувани
урегулирани поземлени имоти с устройствени
показатели за застрояване за жилищна зона
„Жм“ – нискоетажно жилищно строителство: височина – до 10 м; плътност на застрояване – максимум 50 %; Кинт. – до 1,2; озеленяване – минимум 40 %, по червените, сините, зелените линии,
пунктири, зачертавания, надписи за регулацията
с червени ограничителни и задължителни линии
и коти с черен цвят за застрояването и матрица
със син цвят и част „Ел“ към проекта.
3. В кв. 58 от УПИ І-770, УПИ II-770, УПИ
III-770, УПИ IV-770, УПИ V-770, УПИ VI-771,
УПИ VII-771, УПИ VIII-771, УПИ IX-771, УПИ
Х-771, УПИ XI-770, УПИ ХІІ-770, УПИ XIII-770,
УПИ XIV-770 и УПИ XV-770 се образуват нови
УПИ I-534.2974, жилищно застрояване, УПИ ІІ534.2975, жилищно застрояване, УПИ III-534.2976,
жилищно застрояване, УПИ IV-534.2977, жилищно
застрояване, УПИ V-534.2978, жилищно застрояване, УПИ VI-534.2979, жилищно застрояване,
УПИ VII-534.2980, жилищно застрояване, УПИ
VIII-2981, жилищно застрояване, УПИ IX-534.2982,
жилищно застрояване, УПИ Х-534.2983, жилищно
застрояване, УПИ XI-534.2984, жилищно застро-

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

яване, УПИ XII-534.2985, жилищно застрояване,
УПИ XIII-534.2986, жилищно застрояване, УПИ
XIV-534.2987, жилищно застрояване, УПИ XV534.2988, жилищно застрояване, УПИ XVI-534.2989,
жилищно застрояване, УПИ XVII-534.2990, жилищно застрояване, УПИ XVIII-534.2991, жилищно
застрояване, УПИ XIX-534.2992, жилищно застрояване, УПИ ХХ-534.2993, жилищно застрояване, и
УПИ XXI-534.2994, жилищно застрояване, като се
променя уличната регулация по имотната граница
на ПИ с идентификатор 56784.534.771 съответно на
УПИ XI-534.2984, жилищно застрояване, и УПИ
XII-534.2985, жилищно застрояване, от о.т. 146
през о.т. 147 до о.т. без номер.
Оп редел я се ново свърза но зас т роя ва не
между УПИ І-534.2974, жилищно застрояване, и
УПИ ІІ-534.2975, жилищно застрояване, и между
УПИ III-534.2976, жилищно застрояване, и УПИ
IV-534.2977, жилищно застрояване, за УПИ XI534.2984, жилищно застрояване, се предвижда
запазване на съществуващото жилищно застрояване и се определя ново свободно застрояване и ново свободно застрояване в останалите
новообразувани урегулирани поземлени имоти
с устройствени показатели за застрояване за
жилищна зона „Жм“ – нискоетажно жилищно
строителство: височина – до 10 м; плътност на
застрояване – максимум 50 %; Кинт. – до 1,2;
озеленяване – минимум 40 %, по червените, сините, зелените линии, пунктири, зачертавания,
надписи за регулацията с червени ограничителни
и задължителни линии и коти с черен цвят за
застрояването и матрица със син цвят и част
„Ел“ към проекта.
4. В кв. 59 от УПИ ІІ-770 и УПИ III-770 се
образуват нови УПИ ІІ-534.2971, жилищно застрояване, УПИ III-534.2972, жилищно застрояване,
и УПИ XXI-534.2973, жилищно застрояване, без
промяна на уличната регулация.
Определя се ново свободно застрояване в
новообразуваните урегулирани поземлени имоти с устройствени показатели за жилищна зона
„Жм“ –   нискоетажно жилищно строителство,
с устройствени показатели за застрояване за
жилищна зона „Жм“ –  нискоетажно жилищно
строителство: височина – до 10 м; плътност на
застрояване – максимум 50 %; Кинт. – до 1,2;
озеленяване – минимум 40 %, по червените, сините, зелените линии, пунктири, зачертавания,
надписи за регулацията с червени ограничителни
и задължителни линии и коти с черен цвят за
застрояването и матрица със син цвят и част
„Ел“ към проекта.
ІІ. Неразделна част от настоящото решение
са 1 бр. графична част на ПУП – ПРЗ и 2 бр.
графични части на част „Ел“.
ПУП – план за регулация се намира в сградата на Община Пловдив, пл. Централен № 1,
стая 5, ет. 7.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да подадат жалби
чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до Административния съд – Пловдив.
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Председател:
С. Петкова
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ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 954
от 14 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на ел.
кабели НН от съществуващ МТП „Данлиб“ в ПИ
67338.98.42 до ново ел. табло на северозападната
граница на ПИ 67338.98.47, отреден „За разширение на складова база, автосервиз и магазин за
аксесоари“, и до два броя нови ел. табла в ПИ
67338.97.7 с НТП „полски път“, засягащи със
своя сервитут следните имоти: ПИ 67338.98.42
с НТП „за хранително-вкусова промишленост“,
собственост на физически и юридически лица,
ПИ 67338.98.18, ПИ 67338.98.37 и ПИ 67338.97.7 с
НТП „полски път“, общинска собственост, и ПИ
67338.98.35 с НТП „за друг вид производствен,
складов обект“, общинска собственост, всички
в местност Аркара коруч, землище гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
196
РЕШЕНИЕ № 955
от 14 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план за поземлени имоти 000150 и 001381, местност Казалча,
землище с. Глуфишево, община Сливен, като се
сменя предназначението на имотите от земеделски
в „За разширение на гробищен парк“.		
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
197
РЕШЕНИЕ № 956
от 14 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на ел.
кабел 20 kV от нов ЖР стълб в ПИ 67338.845.38
до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова база за
селскостопанска техника и производство на пелети“ и засягащ ПИ 67338.845.38 с НТП „посевни
площи“, частна собственост, и ПИ 67338.845.59 с
НТП „полски път“, общинска собственост, всички в
местност Дотлука, землище кв. Речица, Сливен.
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен.
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Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 957
от 14 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод
в ПИ 37530.11.328, НТП „полски път“, за осигуряване на захранване с вода за питейно-битови
нужди за ПИ 37530.11.37, за осъществяване на
инвестиционно намерение „Склад-навес за селскостопански инвентар“, като трасето със своя
сервитут засяга ПИ 37530.11.328 с НТП „полски
път“, общинска собственост, и ПИ 37530.11.37 с
НТП „посевна площ“, местност Адата, землище
с. Ковачите, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен.
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Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 959
от 14 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на
пътна връзка в имот с проектен номер 000030
(част от ПИ 000024), с НТП „полски път“, публична общинска собственост, за осигуряване на
транспортен достъп до ПИ 000601, отреден „За
комплексно обществено обслужване“, местност
Мараша, землище с. Горно Александрово, община
Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен.
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Председател:
Д. Митев

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 308
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, област Сливен, реши:
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Одобрява проект за подробен устройствен план –  
парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищни образувания за изграждане на
трасе на външно ел. захранване за ПИ № 042006,
местност Герге бунар, землището на с. Сърцево,
община Твърдица, област Сливен, като трасето
преминава по ПИ № 000143 – „полски път“.
Проектът е на разположение в стая № 21, ет. 3,
в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода № 1,
всеки работен ден.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
по реда на АПК.
Председател:
В. Лазаров
159
РЕШЕНИЕ № 309
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, област Сливен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраст ру кт у ра извън г раниците
на населените места и селищни образувания
за изграждане на довеждащ водопровод и ел.
провод през ПИ № 000165 – „полски път“, ПИ
№ 982 – път IV клас, ПИ № 000162 – „полски път“,
ПИ № 000165 – „полски път“, за осигуряване на
захранване на ПИ № 395014, местност Чакъла, в
землището на гр. Шивачево, община Твърдица,
област Сливен.
Проектът е на разположение в стая № 21, ет. 3,
в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода № 1,
всеки работен ден.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
по реда на АПК.
Председател:
В. Лазаров
160
РЕШЕНИЕ № 310
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, област Сливен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план –  парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищни образувания за
прокарване на трасе и учредяване на сервитут
за изграждане на довеждащ водопровод и ел.
провод през ПИ № 000136 – „местен път“, публична общинска собственост, за осигуряване на
захранване на ПИ № 026005, местност Екенлика,
в землището на с. Жълт бряг, община Твърдица,
област Сливен.
Проектът е на разположение в стая № 21, ет. 3,
в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода № 1,
всеки работен ден.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
по реда на АПК.
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Председател:
В. Лазаров
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РЕШЕНИЕ № 311
от 16 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, област Сливен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе за изграждане на водопровод, за който се
предвижда водомерна шахта в ПИ 000713 – изо
ставена нива, общинска собственост, през ПИ
№ 000714 –  изоставена нива, общинска собственост, ПИ № 001162 – полски път – общинска
собственост, и преминаване на ел. провод през
ПИ № 001171 – полски път, селскостопанска територия, общинска собственост, за осигуряване
на захранване на ПИ № 001151 в землището на
гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен.
Проектът е на разположение в стая № 21, ет. 3,
в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода № 1,
всеки работен ден.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
по реда на АПК.
Председател:
В. Лазаров
162

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 447
от 29 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 156а
ЗУТ и предложение на кмета на общината Общинският съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план – устройствена схема по одобрения
с Решение № 402 от 19.12.2013 г. на Общинския
съвет – г р. Чепеларе, подробен уст ройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
за ядро „Долна лифтова станция Мечи чал“ в
кв. 92 по регулационния план на гр. Чепеларе и
местности Керечменица и Николка – Керечменица, в землище Чепеларе, община Чепеларе,
област Смолян.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез органа, издал
акта, пред Административния съд – Смолян, като
обект от първостепенно значение.
Председател:
Р. Черпокова
179

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 529
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура в следния обхват:
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Трасе за обект: „Уличен водопровод и водопроводно отклонение към поземлен имот № 029008 в
землището на с. Меден кладенец“, представляващ
поземлен имот с идентификатор 47562.29.8 по
КККР на землище с. Меден кладенец, преминаващо през поземлен имот № 000102 – пасище,
мера, поземлен имот № 000149 – път III клас, и
поземлен имот № 000270 – полски път, по КВС
на землище с. Меден кладенец, община „Тунджа“,
съгласно приетите и одобрени графични части,
неразделна част от това решение.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имотите, собственост на
трети лица.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
201

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 381
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – парцеларен план на трасе за линеен обект:
„Външно ел. захранване на „Кравеферма“ в ПИ
№ 029006, м. Туркаре, КВС землище с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, от нов
стълб СРС;ЪМ 40-501 в ПИ № 029008, землище
с. Марчево – собственост на Орхан Камбур, през
ПИ № 000017, землище с. Марчево – полски
път на Община Гърмен, ПИ № 029023, землище
с. Марчево – полски път на Община Гърмен, до
КТП 20/0,4 kV в ПИ № 029006, землище с. Марчево – собственост на Неджми Иса Караибраим.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок чрез общинския съвет пред Административния съд – Благоевград, на основание чл. 215,
ал. 4 ЗУТ.
Председател:
И. Узунов
180

ОБЩИНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 140
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – с. Никола
Козлево, реши:
1. Одобрява окончателния проект на ОУП на
Община Никола Козлево съгласно графичната и
текстовата част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.
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2. Възлага на кмета на общината да представя за приемане от общинския съвет ежегоден
доклад за изпълнението на общия устройствен
план на общината, съответно на населеното
място или селищното образувание, и да прави
предложения за изменение на плана, ако такова
се налага.

175

Председател:
Ст. Стефанов

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 107
от 22 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на експертен съвет
с протокол № 9, т. 4, от 24.11.2017 г. Общинският
съвет – с. Ситово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за канал
за отпадъчни води като продължение на съществуваща канализация с местоположение:
от границата на УПИ IX-113, кв. 12 по ПР на
с. Искра, община Ситово, общинска собственост, минаващ през ПИ № 001236, землище на
с. Искра, ЕК АТТЕ 32839, м. Бошковите ниви,
община Ситово – пасище, мера, публична общинска собственост, ПИ № 050035, землище на
с. Искра, ЕК АТТЕ 32839, община Ситово – друг
воден терен, публична общинска собственост,
ПИ № 001030, землище на с. Искра, ЕК АТТЕ
32839, м. Куванлък, община Ситово – пасище,
мера, публична общинска собственост.
Възложител: Община Ситово.

195

Председател:
Ст. Арсов

18. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за
строеж № РС-72 от 19.12.2017 г. за обект: „Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105“, в рамките на териториалния обхват на транспортната
територия, публична държавна собственост. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
181
1. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математически анализ“ – един към
катедра „Математически анализ и диференциални
уравнения“ – ФПМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София,
във Факултетната канцелария на ФПМИ – каб.
2228а, тел. 965 33 79.
206
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1. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“
до п/ст „Бургас“, вариант ІІ, с трасе и сервитут на
електропровода, преминаващи през територията
на община Поморие и засягащи поземлени имоти
в землищата на с. Бата, с. Страцин и с. Косовец,
както следва: в землище с. Бата – през ПИ 000884
(пасище, мера, общинска публична собственост);
в землище с. Страцин – през ПИ 000517 (полски
път, общинска публична собственост), ПИ 000582
(полски път, общинска публична собственост),
ПИ 030009 – нива (общинска частна собственост); в землище с. Косовец – през ПИ 000006
(пасище, мера, общинска публична собственост),
ПИ 000012 (дървопроизводителна горска площ,
общинска частна собственост), ПИ 000108 (дървопроизводителна горска площ, общинска частна
собственост), ПИ 000109 (дере, общинска публична
собственост), ПИ 000203 (полски път, общинска
публична собственост), ПИ 000204 (полски път,
общинска публична собственост), ПИ 001001
(нива на Стоян Стоянов Пейков), ПИ 001002,
ПИ 001041, ПИ 003002 (ниви на „Ставен“ – АД),
ПИ 001029 (нива на Юзеир Осман Али), ПИ
001030 (нива на Николай Грудимиров Грудев),
ПИ 001040 (нива на Тотю Тотев Малешков), ПИ
001042 (нива на Иван Раденков Петров), ПИ
001047, 001048, 001051 и 001052 (ниви на Христо
Вълчев Ройдев), ПИ 003004 (нива на Азис Реджеб
Али), ПИ 003005 (нива на Калчо Николов Коев),
ПИ 003006 (нива на „С.И.Г.“ – ООД), ПИ 003007
(нива на Матю Неделчев Стоев), ПИ 003010 (нива,
общинска частна собственост), ПИ 003011 (нива
на Веселина Петрова Ройдева), ПИ 003012 (нива
на Кръстю Стоянов Иванов), ПИ 003013 (нива
на Недялка Стоянова Хараламбова), ПИ 003014
(нива на Желязко Грозев Стоянов). Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
238
10. – Община гр. Радомир, област Перник,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен план на новообразуваните имоти
по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за местностите Лозето,
Арбанас, Долен Арбанас, Широки дол и Велев
егрек, всички, намиращи се в землището на
гр. Радомир, област Перник, приет с протокол
№ 2 от 13.12.2017 г. на комисията, назначена със
Заповед № РР-19 от 29.11.2017 г. на областния
управител на областна администрация – Перник.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на Община Радомир. За справка: сградата
на Община Радомир, ет. 4, стая 307.
208
1. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
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техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане на трасе на eл. кабел 1 kV и въздушен eл. провод НН от табло на ТП „КЗС“, извод
СН „Селиминово“, ПС „Бинкос“, намиращ се в
имот 000156, до имот 000025 с НТП „стопански
двор“, отреден „За производство на биодизел“, и
преминаващи през имоти 000241 и 000043 с НТП
„местен път“, общинска собственост, и имот 000156
с НТП „електропроводи и съоръжения към тях“,
държавна собственост, всички в землището на
с. Селиминово, община Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
204
34. – Община с. Чавдар, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изместване на трасе на ВЛ 110 kV „Паскал – Мургана“ в
участъка от стълб № 150 до стълб № 155, преминаващо през землищата на с. Челопеч и с. Чавдар,
Софийска област. Проектът е на разположение
на заинтересуваните лица в дирекция „ТУР“ в
сградата на общинската администрация – с. Чавдар, ул. Христо Ботев № 9. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
205
1. – Община с. Челопеч, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за
ПУП – ПП за нов 6 kV електропровод за захранване на помпена станция за оборотни води, преминаващ през поземлени имоти с № 80323.80.88,
80323.71.47, 817 (по картата на възстановената
собственост), 80323.71.67, 80323.71.58, 80323.78.98
в землището на с. Челопеч с ЕКАТТЕ 80323, община Челопеч, Софийска област, с възложител
„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ – ЕАД. Проектът на подробен устройствен план е изложен
за запознаване в сградата на Община Челопеч,
ет. 2, служба „ТСУ“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
на Община Челопеч.
202
2. – Община с. Челопеч, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за ПУП – ПП за изместване на ВЛ 110 kV „Паскал – Мургана“, собственост на „ЕСО“ – ЕАД,
в участъка южно от с. Челопеч (от стълб 150 до
стълб 155) с възложител „Дънди Прешъс Металс
Челопеч“ – ЕАД. Проектът на подробен устройствен план е изложен за запознаване в сградата
на Община Челопеч, ет. 2, служба „ТСУ“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация на Община Челопеч.
203
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Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Върховната административна прокуратура,
сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за децата“,
Община Каварна, „Дест“ – ЕООД, „Балчик Белвю
Пропъртис“ – ЕООД, „Балчик Белвю Пропъртис-2“ – ЕООД, „Ийгъл рокс“ – ООД, „Топола
панорама вю“ – ЕООД, „Трейшън клифс голф енд
спа резорт“ – ЕАД, „Роса – Кърчанов – Пехливанов“ – ООД, „Милениум енд Ко“ – ЕООД, СНЦ
„Национална асоциация Българско Черноморие“,
„Старленд“ – ЕООД, Йордан Иванов Павлов,
Дончо Иванов Дончев, Стамат Ташев Стойчев
срещу Заповед № РД-526 от 21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите, по което е
образувано адм. д. № 11624/2017 г. по описа на
Върховния административен съд, насрочено за
18.04.2018 г., 14 ч., зала № 3.
230
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест на Окръжна прокуратура – Благоевград,
против чл. 17, ал. 3, чл. 19, ал. 1 и чл. 72, ал. 2,
т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Белица, приета с Решение № 112 по
протокол № 11 от 27.11.2008 г., изм. и доп. с Решение № 178 от 23.11.2016 г. и Решение № 382 от
27.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Белица, е
образувано адм. д. № 965/2017 г. по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.02.2018 г. от 10 ч.
185
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Донка Мачева – зам. окръжен
прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 3 и
чл. 17, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Полски
Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация. Образувано е
адм. д. № 7/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 23.02.2018 г. от 9,30 ч.
190
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Васил Младенов
Цеков на разпоредбите на чл. 30, ал. 1 и 2 от
Наредбата за организацията и безопасността на
движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Враца,
приета от Общинския съвет – гр. Враца, по което
е образувано адм. дело № 750/2017 г. по описа
на Административния съд – Враца, насрочено за
27.02.2018 г. от 11 ч.
167
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Районната прокуратура – Габрово, против
посочена част от разпоредбите на чл. 73, ал. 8,
буква „д“ и чл. 89, т. 4 от Наредбата за реда за
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придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Габрово, приета
с Решение № 23 от 17.03.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Габрово, като се иска отмяната є в
тези є части като незаконосъобразна поради това,
че е издадена в противоречие с нормативен акт
от по-висока степен – чл. 19 от Конституцията
на Република България, чл. 3, ал. 3 ЗОАРАКСД
и чл. 96 ЗМДТ, по което е образувано адм. д.
№ 369/2017 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 14.02.2018 г. от 11,15 ч.
229
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали,
срещу разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 107,
ал. 3 и 4 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – Крумовград,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3
от протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Общинския
съвет – Крумовград, по който е образувано адм.
д. № 356/2017 г. по описа на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 7.02.2018 г. от 10 ч.
219
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Кърджали на измененията и
допълненията на чл. 15, чл. 41, ал. 1 и чл. 58, ал. 1
от Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Кърджали,
приета с Решение № 237 от протокол № 11 от
14.12.2017 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
по което е образувано адм. д. № 367/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.02.2018 г. от 10 ч.
220
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 АПК по препратка от чл. 188
АПК обявява, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Кюстендил, с който
се оспорва като незаконосъобразна Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Трекляно в частта
по чл. 15, ал. 1 и 4, чл. 27, ал. 2, чл. 36, ал. 2 и
чл. 68, ал. 2. По оспорването е образувано адм.
дело № 417/2017 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито
съдебно заседание на 23.02.2018 г. от 10 ч.
165
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 594/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 36,
ал. 3, чл. 56, ал. 2 и чл. 72, ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение № 480
от протокол № 26 от 29.05.2009 г., изм. с Решение
№ 505 от протокол № 27 от 26.06.2009 г., изм. с
Решение № 120 от протокол № 5 от 17.02.2012 г.,
изм. с Решение № 292 от протокол № 12 от
24.08.2012 г., изм. с Решение № 386 от протокол
№ 16 от 22.11.2012 г., изм. с Решение № 527 от
протокол № 22 от 12.04.2013 г., изм. и доп. с Ре-
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шение № 718 от протокол № 33 от 27.09.2013 г.,
изм. и доп. с Решение № 823 от протокол № 47
от 26.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Берковица. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Берковица, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 594/2017 г. е насрочено
за 9.02.2018 г. от 10 ч.
209
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Русе, срещу Наредбата
за реда за придобиване на право на собственост
и на ограничени вещни права, за предоставяне за
управление под наем и за разпореждане с имоти
и вещи – общинска собственост, на Община Бяла,
област Русе, приета с Решение № 125 по протокол
№ 10 от 26.09.2008 г. на ОбС – гр. Бяла, и многократно изменяна, само в частта є на разпоредбата
на чл. 40, ал. 1, т. 1: „При разпореждане с недвижим имот физическите и юридическите лица
заплащат на общината освен продажната цена на
имота и следните суми: т. 1. Режийни разноски
в размер 2 %, изчислени върху: 1.1. стойността
на имота, предмет на продажба, съответно на
ограниченото вещно право, което се учредява;
1.2. по-голямата стойност на имота при замяна;
1.3. стойността на реалния дял на имота, който
се получава при делба“. Претендира се отмяна
на оспорените разпоредби. По оспорването е
образувано адм. дело № 491/2017 г. по описа
на Административния съд – Русе, VІІІ състав,
насрочено за 14.02.2018 г. от 10,45 ч. Оспорваща страна по делото е: прокурор от Окръжна
прокуратура – Русе, с адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
170
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 14, ал. 1,
т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 3 и 5, ал. 2 и 3, чл. 59, ал. 3,
изр. 2, чл. 116, ал. 3 и 4 и чл. 122 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – с. Ситово, по което е образувано адм. д.
№ 266/2017 г. по описа на Административния
съд – Силистра.
171
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 2/2018 г. по протест на проку рор
при Окръжна проку рат у ра – Смолян, срещу
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – с. Баните, област Смолян,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 4
по протокол № 2 от 2.12.2015 г. на Общинския
съвет – с. Баните, изменен с Решение № 196 по
протокол № 9 от 3.04.2017 г. и Решение № 266
по протокол № 25 от 9.10.2017 г. на Общинския
съвет – с. Баните, в неговата цялост, насрочено
за 21.02.2018 г. от 13,30 ч.
191
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Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 3/2018 г. по протест на Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с
Решение № 5 по протокол № 3 от 26.11.2015 г.
на ОбС – гр. Девин, изменен с Решение № 6 по
протокол № 1 от 28.01.2016 г. и Решение № 96 по
протокол № 8 от 27.06.2016 г. Делото е насрочено
за 20.02.2018 г. – 14,10 ч.
192
Административният съд – София-град, XVII
тричленен състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от Ралица
Мравкова – прокурор при СГП, отдел „Надзор за
законност“, срещу чл. 1, ал. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 21,
ал. 3, чл. 51, ал. 1, чл. 52 и 53 от Наредбата за
управление на общинските пътища на територията
на Столична община, приета с Решение № 133
по протокол № 62 от 25.03.2010 г. на Столичния
общински съвет, по който е образувано адм. дело
№ 13306/2017 г., насрочено за 2.03.2018 г. от 14 ч.
169
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест на
Софийската окръжна прокуратура е образувано
адм. дело № 1219/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 28.02.2018 г. от 10 ч., с предмет на оспорване
чл. 30, ал. 8 и чл. 40а, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета от Общинския
съвет – гр. Божурище.
168
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест на
Софийската окръжна прокуратура е образувано
адм. д. № 1227/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 28.02.2018 г. от 10 ч., с предмет на оспорване:
чл. 5, ал. 1, т. 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 и
22, чл. 14, ал. 1, т. 3, чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 17,
ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Елин Пелин,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 103
по протокол № 7 от 14.02.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.
210
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, с който се оспорва чл. 24,
чл. 76, ал. 2, т. 2 и 3, чл. 91, ал. 2, т. 2 и 4 и § 4,
ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община Свиленград, по който е образувано адм. дело
№ 1243/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 14.02.2018 г. от 10,30 ч.
184
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
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че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се оспорват
чл. 16, ал. 1, т. 11 и чл. 17, ал. 1, изр. последно
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – с. Стамболово, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, по който е образувано адм. д.
№ 1283/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 28.02.2018 г. от 10,30 ч.
228
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ (изм., ДВ, бр. 87 от
2010 г.) съобщава, че е постъпила жалба от Тео
дора Петрова Тодорова от гр. Нови пазар, Тинка
Петрова Воденичарова от Варна и Атанас Петров
Чуклев от Варна, с която се оспорва Решение
№ 396 по протокол № 33 от 27.10.2017 г. на заседание на Общинския съвет – гр. Нови пазар, с
което е одобрен проект за частично изменение
на ПУП – ПР на кв. 44 и кв. 44а по плана на
гр. Нови пазар, по което е образувано адм. д.
№ 359/2017 г. по описа на Административния
съд – Шумен. Заинтересуваните лица могат да
подадат молба за конституиране като ответници
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
166
Видинският районен съд призовава Бесим
Демири в качеството му на ответник по гр. д.
№ 2328/2017 г. по описа на РС – Видин, да получи препис от искова молба и доказателства по
горното дело, заведено на основание чл. 49 СК
от Боряна Йорданова Лео-Илиева.
155
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 149 състав, призовава Марк Ричард
Фоксал, с неизвестен адрес в България, да се
яви в съда на 6.02.2018 г. в 15,45 ч. като ответник по гр. д. № 50270/2017 г., заведено от Радка
Иванова Данина, с правно основание чл. 8 ЗЗДН.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
156
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 91 състав, уведомява, че по гр. д.
№ 65339/2016 г. със страни: молител – Стефан
Ива нов Пет ров, и у част ниц и – Софийската
районна прокуратура и Столичната община, е
постановено решение на 20.11.2017 г. Решението
подлежи на обжалване пред СГС в двуседмичен
срок считано от връчване на съобщението до
страните до обявяването му.
157
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 1568/2017 г. по описа на съда по предявено на
13.10.2017 г. мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество с
правно основание по чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ
с цена на иска – 2 340 514,39 лв., за отнемане в
полза на държавата на следното имущество:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Лефтерис Соломи (Lefteris
AcHeritou Solomi):
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– равностойността на придобитите 50 дружествени дяла в размер 100 лв. всеки, или общо 5000 лв.
от капитала на „Фрийдъм пропъртис“ – ЕООД,
ЕИК 200283924, със седалище и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев бряг, Авеню център,
представлявано от Лефтерис Соломи;
– равностойността на придобитите 50 дружествени дяла в размер 50 лв. всеки, или общо
в размер 2500 лв. от капитала на „Фрийдъм
трейдинг“ – ООД, ЕИК 200918529, със седалище
и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев
бряг, „Авеню център“, представлявано от Лефтерис Соломи;
– равностойността на придобитите 10 дружествени дяла в размер 1 лв. всеки, или общо 10 лв.
от капитала на „Ирмос маркет“ – ЕООД, ЕИК
202420407, със седалище и адрес на управление
Несебър, к.к. Слънчев бряг, „Авеню център“ 1,
бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, представлявано от Лефтерис Соломи;
– с у м ат а в ра з ме р 4 0 0 0 0 л в., п р едс т авл яваща вноска на каса по спестовен влог
BG29KORP92204037857801 в левове, открит в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Лефтерис Соломи (Lefteris AcHeritou Solomi);
– сумата в размер 999,80 лв., представляв а щ а н ач ис лен а л и х в а по с пе с т ов ен в лог
BG29KORP92204037857801 в левове, открит в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Лефтерис Соломи (Lefteris AcHeritou Solomi);
– с у м ат а в р а з ме р 54 0 0 0 л в., п р едс т авл яваща вноска на каса по спестовен влог
BG02KORP92204037857802 в левове, открит в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Лефтерис Соломи (Lefteris AcHeritou Solomi);
– с у м ат а в ра з мер 1 510,14 л в., п р едс т авляваща начислена лихва по спестовен влог
BG02KORP92204037857802 в левове, открит в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Лефтерис Соломи (Lefteris AcHeritou Solomi);
– сумата в размер 48 895 лв., представляваща
внесени средства през 2008 г. на границата на
Република България;
– сумата 989 000 лв., представляваща възстановени суми от „Фрийдъм инвестмънт“ – ЕООД,
на Лефтерис Соломи през 2009 г. и 2010 г.;
– вземане на Лефтерис Соломи от „Фрийдъм
трейдинг“ – ООД, в размер 207 141,38 лв., представляващо направени вноски по кредит на дружеството по сметка IBAN BG20RZBB91551000743862,
открита в „Райфайзенбанк България“ – АД;
– вземане на Лефтерис Соломи от „Фрийдъм
трейдинг“ – ООД, в размер 219 858,62 лв., представляващо разликата между направените в периода
2009 г. – 2012 г. допълнителни парични вноски
от лицето в общ размер 495 000 лв. и приспаднатите, възстановени суми в размер 68 000 лв. и
платените 105 909,71 евро, или 207 141,38 лв. за
придобиване на имота на 23.02.2011 г.;
– вземане на Лефтерис Соломи от „Фрийдъм
трейдинг“ – ООД, в размер 68 000 лв., представляващо възстановени през 2010 г. и 2012 г. суми;
вземане на Лефтерис Соломи от „Фрийдъм пропъртис“ – ЕООД, в размер 5000 лв., представляващо
допълнителни парични вноски от 2009 г. суми.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Александра Жечева Соломи:
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– равностойността на придобитите 50 дружествени дяла в размер 50 лв. в размер 2500 лв. от
капитала на „Фрийдъм трейдинг“ – ООД, ЕИК
200918529, със седалище и адрес на управление
Несебър, к.к. Слънчев бряг, „Авеню център“,
представлявано от Лефтерис Соломи;
– сумата в размер 160 лв., представляваща
вноска на каса по сметка с № 171402279703 в
левове, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Александра Жечева Соломи;
– сумата в размер 9578,39 лв., представляваща
вноска на каса по сметка VISA CLASSIC IBAN
BG69CBUN91951040403700 в евро, открита в „МКБ
Юнионбанк“ – ЕАД, с титуляр Александра Жечева Соломи;
– с у мат а в ра змер 6275, 8 0 л в., п р едс т авл яваща вноска на каса по спестовен влог
BG73KORP92204005481901 в левове, открит в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр
Александра Жечева Соломи;
– сумата в размер 22,26 лв., представляваща
лихва по спестовен влог BG73KORP92204005481901
в левове, открит в „Корпоративна търговска банка“ – АД, с титуляр Александра Жечева Соломи.
На основание чл. 63. ал. 2. т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Лефтерис Соломи (Lefteris AcHeritou
Solomi) и Александра Жечева Соломи:
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х5“,
рег. № А 9770 МА, рама WBAFA71020LN04687,
двигател 306D182479847, цвят черен, с първоначална регистрация от 1.01.2001 г.
Пазарна стойност към настоящия момент
2017 г. – 13 100 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62, чл. 66, ал. 2 и чл. 70 ЗОПДНПИ от „Фрийдъм
инвестмънт“ – ЕООД, ЕИК 102974576:
– Недвижим имот в местност Симеонова могила в землището на гр. Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, нива, седма категория, с площ
7,206 дка, поземлен имот № 010027, при граници
и съседи: имот № 000858 – полски път на Община
Поморие, имот № 010026 – нива на „Ройал Инвестмент“ – ООД, имот № 010020 – нива на Яна
Янева Колеолова, имот № 010019 – нива на насл.
на Дичо Янков Грозев, и имот № 010028 – нива
на насл. на Неделчо Койчев Иванов, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 153, том 11, рег. № 3664, дело № 2063 от
18.10.2007 г. по описа на нотариус № 289.
Пазарна оцен ка к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 54 050 лв.
– Недвижим имот в местност Чокур чалък в
землището на с. Равда, община Несебър, ЕКАТТЕ
61056, нива, четвърта категория, с площ 8,198 дка,
поземлен имот № 003019, при граници и съседи:
имот № 003018 – нива на Йорданка Иванова Ласкова, имот № 003007 – нива на насл. на Христо
Николов Орешков, имот № 003008 – нива на
Павел Ангелов Стоев, имот № 003020 – нива на
Община Несебър, кад. № 000004 – полски път
на Община Несебър, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 175,
том 34, рег. № 17563, дело № 6582 от 29.10.2007 г.
по описа на нотариус № 208.
Пазарна оцен ка к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 65 584 лв.

БРОЙ 6

ДЪРЖАВЕН

– Недвижим имот в местност Чокур чалък
в землището на с. Равда, община Несебър,
ЕКАТТЕ 61056, нива, четвърта категория, с площ
7,981 дка, поземлен имот № 006004, при граници
и съседи: имот № 006003 – нива на Катерина
Христова Йовчева и др., кад. № 000015 – полски
път на Община Несебър, имот № 006005 – нива
на насл. на Ангел Андонов Дърлянов, имот
№ 006014 – нива на Атанас Костадинов Нешев и
др., имот № 006011 – нива на Траянка Андонова
Георгиева и др., придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 19, том
№ 36, рег. № 18136, дело № 6816 от 9.11.2007 г. по
описа на нотариус № 208.
Пазарна оцен к а к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 63 848 лв.
– Нед ви ж и м и мо т в мес т нос т Ба н я та в
землището на гр. Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, 1/2 идеална част от лозе,
трета категория, с площ 3,200 дка, поземлен
имот № 022335, при граници и съседи: имот
№ 022336 – лозе на Руска Йорданова Димитрова,
имот № 022285 – лозе на Ганка Добрева Ковачева, имот № 022284 – лозе на Цветка Добрева
Райчева, кад. № 000663 – полски път на Община
Поморие, имот № 022329 – лозе на Атанас Иванов
Желев, имот № 022330 – лозе на Ганчо Атанасов
Пенев, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 187, том 12, рег.
№ 4001, дело № 2290 от 16.11.2007 г. по описа на
нотариус № 289.
Пазарна оцен к а к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 4800 лв., за частта на лицето – 2400 лв.
– Недвижим имот в местност Показателя, в
землището на гр. Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, 1/2 идеална част от лозе,
трета категория, с площ 2,507 дка, поземлен
имот № 020292, при граници и съседи: имот
№ 020291 – лозе на Яна Иванова Захариева и др.,
имот № 020414 – лозе на Въню Иванов Бончев,
имот № 020446 – лозе на Добринчо Иванов Бончев, имот № 020330 – лозе на Желязка Неделчева
Митева, кад. № 000712 – полски път на Община
Поморие, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 188, том 12, рег.
№ 4002, дело № 2291 от 16.11.2007 г. по описа на
нотариус № 289.
Пазарна оцен к а к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 22 563 лв., за частта на лицето 11 281 лв.
– Недвижим имот в местност Двете чешми, в
землището на гр. Каблешково, община Поморие,
ЕКАТТЕ 35033, лозе, седма категория, с площ
7,8 дка, поземлен имот № 002334, при граници и
съседи: имот № 002333 – лозе на Иван Христов
Тръпков, имот № 002354 – лозе на Галя Стоянова Димитрова, имот № 002527 – лозе на Стоян
Славов Недялков, и кад. № 000621 – полски път
на Община Поморие, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 189,
том 12, рег. № 4003, дело № 2292 от 16.11.2007 г.
по описа на нотариус № 289.
Пазарна оцен к а к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 70 200 лв.
– Една пета идеална част от недвижим имот
в местност Давалии, в землището на гр. Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, нива,
четвъртата категория, с площ 5 дка, поземлен
имот № 005332, при граници и съседи: имот
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№ 005333 – нива на Илия Костадинов Траев, имот
№ 005090 – нива на „Джи Ес Касандра панорама
вю“ – ЕООД, кад. № 000730 – полски път на Община Поморие, имот № 005211 – нива на Захари
Иванов Захариев, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 55, том
13, рег. № 4089, дело № 2358 от 23.11.2007 г. по
описа на нотариус № 289.
Пазарна оцен ка к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 7000 лв.
– Една втора идеална част от недвижим имот
в местност Банята в землището на гр. Каблешково, община Поморие, ЕК АТТЕ 35033, лозе,
трета категория, с площ 2,050 дка, поземлен
имот № 022082, при граници и съседи: имот
№ 022363 – лозе на Марийка Георгиева Тончева,
имот № 022115 – лозе на Велко Георгиев Морфов,
имот № 022116 – лозе на насл. на Янко Дичев
Янков, кад. № 000705 – полски път на Община
Поморие, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 56, том 13, рег.
№ 4090, дело № 2359 от 23.11.2007 г. по описа на
нотариус № 289.
Пазарна оцен ка к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 1500 лв.
– Недвижим имот в местност Чокур чалък в
землището на с. Равда, община Несебър, ЕКАТТЕ
61056, нива, четвърта категория, с площ 4,011 дка,
поземлен имот № 002023, при граници и съседи: имот № 002022 – нива на Варвара Петрова
Атанасова, имот № 002009 – нива на „Си Ар Ем
холдингс“ – ООД, имот № 002018 – нива на Атанас
Георгиев Маслинков, кад. № 000009 – полски път
на Община Несебър, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 174,
том 37, рег. № 18827, дело № 7146 от 23.11.2007 г.
по описа на нотариус № 208.
Пазарна оцен ка к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 32 100 лв.
– Недвижим имот в местност Двете чешми в
землището на гр. Каблешково, община Поморие,
ЕКАТТЕ 35033, нива, четвърта категория, с площ
7,500 дка, поземлен имот № 002246, при граници
и съседи: имот № 002245 – нива на Станка Вичева
Ганчева, имот № 002257 – нива на Митко Тодоров
Димитров, имот № 002280 – нива на Юрия Иванова Петрова, имот № 002247 – нива на Стайко
Вичев Савов, и кад. № 000672 – полски път на
Община Поморие, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 173,
том 13, рег. № 4263, дело № 2471 от 6.12.2007 г.
по описа на нотариус № 289.
Пазарна оцен ка к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 67 500 лв.
– 667/4334 идеални части от недвижим имот
в местност Минералния извор в землището на
гр. Каблешково, община Поморие, ЕК АТТЕ
35033, нива, четвърта категория, с площ 4,334 дка,
поземлен имот № 006230, при граници и съседи: имот № 006215 – нива на Никола Танев
Вътев, кад. № 000723 – полски път, общински,
имот № 006205 – нива на Живка Полименова
Петрова, имот № 006231 – нива на „Рафаел трейдинг“ – ООД, и др., имот № 006232 – нива на
Димчо Илиев Янев, придобит с нотариален акт
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за покупко-продажба на недвижим имот № 74,
том 3, рег. № 1622, дело № 448 от 6.12.2007 г. по
описа на нотариус № 249.
Пазарна оцен к а к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 2000 лв.
– 667/4334 идеални части от недвижим имот
в местност Минералния извор в землището на
гр. Каблешково, община Поморие, ЕК АТТЕ
35033, нива, четвърта категория, с площ 4,334 дка,
поземлен имот № 006231, при граници и съседи: кад. № 000731 – път 3-класен на държавата,
имот № 006205 – нива на Живка Полименова
Петрова, имот № 006230 – нива на „Рафаел трейдинг“ – ООД, и др., имот № 006232 – нива на
Димчо Илиев Янев, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 73,
том 3, рег. № 1621, дело № 447 от 6.12.2007 г. по
описа на нотариус № 249.
Пазарна оцен к а к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 2000 лв.
– Недвижим имот в местност Бадемите в
землището на гр. Каблешково, община Поморие, ЕКАТТЕ 35033, нива, четвърта категория,
с площ 8,079 дка, поземлен имот № 018155, при
граници и съседи: имот № 018149 – нива на насл.
на Пенчо Иванов Балев, кад. № 000798 – полски
път на Община Поморие, кад. № 000836 – полски
път на Община Поморие, имот № 018154 – нива
на Веселин Методиев Тодоров, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 196, том 13, рег. № 4293, дело № 2494 от
10.12.2007 г. по описа на нотариус № 289.
Пазарна оцен к а к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 16 150 лв.
– Недвижим имот в местност Чокур чалък,
земеделска зем я, нива, четвърта категори я,
с площ 8,201 дка, поземлен имот № 0 03013
по плана за земераздел яне на с. Равда, община Несебър, при граници и съседи: имот
№ 003034 – нива на Димитър Иванов Петканов, имот № 003024 – нива на Лазар Андонов
Кривопетров, имот № 003029 – нива на „Пи Ес
Ей“ – ЕООД, имот № 003030 – нива на „Пи Ес
Ей“ – ЕООД, имот № 003025 – нива на „Еленица
Си инвестмънт“ – ООД, кад. № 000015 – полски
път на Община Несебър, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 177,
том 14, рег. № 20327, дело № 7913 от 17.12.2007 г.
по описа на нотариус № 208.
Пазарна оцен к а к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 65 600 лв.
– Недвижим имот, земеделска земя, нива с
площ 9,474 дка, четвърта категория земя, поземлен имот № 030051, при граници и съседи: имот
№ 030052 – нива на Диан Иванов Георгиев, имот
№ 030008 – нива на Тома Костадинов Бухчев и
др., имот № 030039 – нива на Мирослав Николов
Делиатанасов, кад. № 000077 – полски път на
Община Несебър, в местността Чешме тарла в
землището на с. Равда, община Несебър, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 41, том 3, рег. № 1871, дело
№ 428 от 21.02.2008 г. по описа на нотариус № 208.
Пазарна оцен к а к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 30 300 лв.
– Една втора идеална част от недвижим имот
в местност Чешма тарла в землището на с. Равда,
община Несебър, земеделска земя с площ 6,501 дка,
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поземлен имот с идентификатор № 61056.32.20
по кадастралната карта на с. Равда, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 81, том 8, рег. № 5081, дело № 1457 от
29.05.2009 г. по описа на нотариус № 208.
Пазарна оцен ка к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 10 400 лв.
– Поземлен имот, в землището на с. Оризаре,
община Несебър, с площ 10,175 дка в местността
Дренака, имот с идентификатор № 53822.14.37 по
кадастралната карта на с. Оризаре, при граници и
съседи: № 53822.14.38, № 53822.14.56, № 53822.14.36,
№ 53822.14.35, 74, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 21, том
17, рег. № 10782, дело № 3186 от 25.08.2009 г. по
описа на нотариус № 208.
Пазарна оцен ка к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 30 500 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 и чл. 66, ал. 2 ЗОПДНПИ от „Фрийдъм пропъртис“ – ЕООД, ЕИК 200283924:
– УПИ с площ 2300 кв. м, с идентификатор
№ 51500.11.27 в местността Бостанлъка по кадастралната карта на гр. Несебър, при граници и съседи: имот № 51500.11.7, № 51500.11.50, № 51500.11.20,
№ 51500.11.26, № 51500.11.8, № 51500.10.27, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 28, том 30, рег. № 18948, дело
№ 5637 от 8.10.2008 г. по описа на нотариус № 208.
Пазарна оцен ка к ъм нас т оя щ и я момен т
2017 г. – 134 550 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 16.05.2018 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд по настоящото дело.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
42. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейски център по управление“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 25 от устава свиква редовно общо събрание
на членовете в София, ул. Г. Бенковски № 10,
на 8.03.2018 г. в 7 ч. при следния дневен ред: 1.
приемане доклада с отчета на управителния съвет за дейността на сдружението през 2017 г.; 2.
промяна на устава; 3. освобождаване на членове
на управителния съвет; 4. назначаване на членове
на управителния съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на следващия ден в 7 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се членове. Всички документи във
връзка със събранието ще бъдат на разположение
на членовете на посочения по-горе адрес.
342
1. – Управителният съвет на сдружение „Чехословашки клуб в България Т.Г. Масарик“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на сдружението на 11.03.2018 г. в 9 ч. в сградата
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на сдружението – София, ул. Кракра № 15, при
следния дневен ред: 1. четене и приемане на
протокола от 92 редовно общо събрание; 2. отчет
за дейността на клуба през изтеклия период; 3.
отчет за дейността на филиала в Пловдив; 4. отчет
за дейността на филиала във Варна; 5. отчет на
контролната комисия; 6. дискусия по отчетите;
7. обсъждане и приемане на бюджета на сдружението за 2018 г.; 8. обсъждане на предложения
за отдаване под наем на части от сградата на
сдружението; 9. промени в устава на сдружението; 10. приемане и изключване на членове
на сдружението; 11. разни – по предложение на
участниците в общото събрание; 12. решение за
освобождаване от отговорност членовете на УС
и КК; 13. избор на председател, нов управителен
съвет и нова контролна комисия. При липса на
кворум в обявения начален час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
334
1. – Управителният съвет на СНЦ „К луб
„Устойчиво развитие на гражданското общество“ – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
и чл. 21, ал. 3 от устава, свиква общо събрание
на членовете на клуба на 16.03.2018 г. в 18 ч. в
София, ул. Доспат № 28, вх. А, ап. 8, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет (УС)
за дейността на сдружението за 2017 г. и приемане на финансови и технически отчети за 2016
и 2017 г.; 2. освобождаване на председателя на
сдружението и на членове на УC и избор на нов
председател и членове на УС; 3. освобождаване
на управителя на клон Каварна и избор на нов
управител; 4. промени в устава на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
223
3. – Управителният съвет на „Национално
сдружение – Общество на инженерите по железен
път“ (НСОИЖП) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ, чл. 33 и чл. 36 от устава на НСОИЖП
свиква общо събрание на 30.03.2018 г. в 10 ч. в
заседателната зала на Секция „Сигнализация
и телекомуникации“ – София, ул. Белоградчик
№ 5, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на управителния съвет за дейността на
сдружението през периода април 2015 г. – март
2018 г.; 2. отчет за финансовото състояние на
сдружението; 3. предложения за изменения и допълнения на устава на сдружението; 4. приемане
на нови членове на сдружението; 5. приемане на
основните насоки и програма за дейността на
сдружението за следващия мандат; 6. приемане
бюджета на сдружението за следващия мандат;
7. освобождаване на председателя, заместникпредседателите и членовете на управителния
съвет; 8. избор на управителен съвет, председател
и заместник-председатели; 9. връчване на наградата на НСОИЖП за 2017 г.; 10. други. Съгласно
чл. 34 от устава на НСОИЖП общото събрание се
счита за законно, ако на него присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
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се отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред, колкото и членове
да присъстват.
221
1. – Управителният съвет на Съюза на архитектите в България (САБ) на основание чл. 61 от
устава на САБ във връзка с чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание (ОС) на Съюза на
архитектите в България – юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, на 28 и 29.04.2018 г.
в 10 ч. в зала 2 на Централния дом на архитекта,
София, ул. Кракра № 11, при следния дневен ред: 1.
откриване на общото събрание, избор на работни
органи и приемане на дневния ред; 2. отчет на
УС на САБ за мандата; 3. отчет на КС на САБ
за мандата; 4. финансов отчет за изпълнение на
бюджета за 2017 г.; 5. разисквания по т. 2, 3 и 4; 6.
приемане на рамков бюджет на САБ за 2018 г.; 7.
избор на председател на УС на САБ; 8. избор на
управителен съвет на САБ; 9. избор на контролен
съвет на САБ и председател на КС; 10. приемане
решения на ОС съгласно изискванията на чл. 63
от устава на САБ. Регистрацията на делегатите ще
се извърши на датата на провеждане на общото
събрание във фоайето пред залата от 9 до 10 ч.
на 28.04.2018 г. срещу лична карта и протоколи
от общи събрания на дружествата при случаите
на чл. 60, ал. 5 от устава на САБ.
241
5. – Управителният съвет на сдружение „Бургаска регионална туристическа асоциация“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава свиква общо събрание на 6.03.2018 г. в 10 ч.
в офиса на сдружението в Бургас, хотел „Аква“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
председателя и УС за дейността и финансовото
състояние на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет и председател на УС; 3. промяна
на устава на сдружението относно седалището на
сдружението, броя на членовете на УС и неговия
мандат, както и начина на свикване на извънредни и редовни събрания на ОС; 4. прием на нови
членове на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от
устава събранието ще се проведе същия ден, на
същото място в 11 ч. и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
164
6. – Управителният съвет на сдружение „Териториална организация на научно-техническите
съюзи“ – Пазарджик (ТО на НТС), на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на ТО на
НТС на 23.03.2018 г. в 18 ч. в Пазарджик, ул. Цар
Шишман № 2, ет. 3, зала № 4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет на ТО на НТС; 2. избор на нов управителен
съвет на ТО на НТС. Всеки редовен член на ТО
на НТС съгласно чл. 11, ал. 2 от устава на ТО
на НТС може да участва в общото събрание с
двама упълномощени представители – физически
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
333
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12. – Управителният съвет на Регионалната
лозаро-винарска камара „Мизия“ – Плевен, на основание на чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава
свиква общо събрание на камарата на 28.03.2018 г.
в 11 ч. в залата на РЛВК „Мизия“ – Плевен, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
на РЛВК „Мизия“ за периода от 1.02.2015 г. до
1.02.2018 г.; 2. отчет за дейността на контролния
съвет на РЛВК „Мизия“ за същия период; 3.
освобождаване от отговорност членовете на УС
и КС; 4. избор на нов УС на РЛВК „Мизия“; 5.
избор на нов КС на РЛВК „Мизия“; 6. избор на
председател на УС на РЛВК „Мизия“; 7. разни.
Регистрацията за събранието започва от 10 ч. на
28.03.2018 г. в залата на РЛВК „Мизия“ – Плевен.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 12 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
147
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
на привържениците на Локомотив Пловдив“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава и
протокол от заседание на управителния съвет на
сдружението свиква общо събрание на 4.03.2018 г.
в 10 ч. в Пловдив, стадион „Локомотив“, конферентна зала, при следния дневен ред: 1. промяна
в устава на сдружението, свързана с промяна
на броя на членовете на управителния съвет;
2. промяна в устава на сдружението, свързана с
промяна на адреса на управление на сдружението;
3. промяна в устава на сдружението, свързана с
промяна на размера на членския внос; 4. промяна
в устава на сдружението, свързана с премахването на контролния съвет; 5. промяна състава
на управителния съвет и освобождаване на членовете на контролния съвет на сдружението; 6.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час,
след което се провежда независимо от броя на
присъстващите членове.
347
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Мати Болгария – Сливен“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 10.03.2018 г.
в 10 ч. в сградата на Регионална библиотека „Сава
Доброплодни“ – Сливен, при следния дневен
ред: 1. избор на председател и протоколист на
събранието; 2. приемане на отчета за дейността
на управителния съвет; 3. приемане на отчета
за финансовата дейност; 4. приемане на нови
пълноправни членове; 5. промени в състава на
управителния съвет на сдружението; 6. разни.
При липса на кворум съгласно чл. 28 от устава на
сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
242
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1. – Управителният съвет на сдружение „Читалища“ – Сливен, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ, чл. 23 и чл. 24, ал. 1 от устава свиква отчетно-изборно събрание на 30.03.2018 г. в 10,30 ч. в
залата на НЧ „Хаджи Димитър – 1937“, ул. Георги
Икономов № 19, Сливен, при следния дневен ред:
1. отчет на УС на сдружението за 2013 – 2017 г.;
2. финансов отчет за 2013 – 2017 г.; 3. приемане
на план за работа и развитие на сдружението за
2018 – 2022 г.; 4. приемане на бюджет за 2018 г.;
5. избор на нов УС; 6. организационни.
335
12. – Управителният съвет на сдружение
„Център за регионално развитие“ – Търговище,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 4 от
устава свиква общо събрание на 23.02.2018 г. в
16 ч. в офиса на сдружението в Търговище, ул. Хр.
Ботев № 2 (партер), при следния дневен ред: 1.
освобождаване на член на управителния съвет;
проект за решение – ОС освобождава член на
УС; 2. избиране на член на управителния съвет;
проект за решение – ОС избира член на УС; 3.
отчет за дейността и финансовото състояние на
сдружението за 2017 г.;. проект за решение – ОС
приема отчетите и освобождава членовете на УС
от отговорност; 4. приемане на насоки и програма
за дейността на сдружението за 2018 г.; проект
за решение – ОС приема предложените от УС
насоки и програма за дейността на сдружението
за 2018 г.; 5. приемане на бюджет на сдружението
за 2018 г.; проект за решение – ОС приема предложения от УС бюджет за 2018 г.; 6. освобождаване
на членовете на УС от отговорност; проект за
решение – ОС приема предложението на УС; 7.
вземане на решение за невнесени членски вноски
за минали години; 8. разни.
163
42. – Управителният съвет на „ВСК Карасура – 24620“, с. Свобода, област Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава
на сдружението кани всички свои членове на
общо събрание на 14.03.2018 г. в киносалона на
формированието в 14,35 ч. при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС на „ВСК Карасура – 24620“ за 2017 г.; 2. финансов отчет за
дейността на „ВСК Карасура – 24620“ за 2017 г.;
3. избиране и освобождаване на членове на
управителния съвет на „ВСК Карасура – 24620“;
4. приемане на предложения за мероприятия от
спортния календар на „ВСК Карасура – 24620“
за 2018 г.; 5. приемане на бюджет на „ВСК Карасура – 24620“ за 2018 г.; 6. разни.
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